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   كاربرد  دستورالعمل
شـود،    مـي  اميـده  ن  فاضالب آوري  جمع  شبكه  بهاي  اختصار فهرست  به  كه  فاضالب  و انتقال آوري  جمع  شبكه  رشته  واحد پايه   بهاي  فهرست. 1 

  :  زيراست  شرح  بها، به  فهرست هاي  واحد رديفها و پيوست  وبهاي ها، شرح  فصل ، مقدمه ، كليات)كاربرد دستورالعمل (  دستورالعمل اين ، شامل
  . كار  پاي مصالح) 1  پيوست
  . كار  اجراي  سهولت ضريب) 2  پيوست
  .  باالسري هاي  هزينه  اقالم شرح) 3  پيوست

  .  كارگاه تجهيز و برچيدن) 4  يوستپ
  كارهاي جديد) 5  پيوست
  .  نمونه هاي نقشه) 6  پيوست

، و     اسـت    شده   در نظر گرفته     صنعتي   مانند شهرها، شهركها، روستاها و مناطق        در مواردي    فاضالب  آوري   جمع   شبكه   بها براي    فهرست  اين. 1-1
   ايـن   بـا رديفهـاي    كـار مـشابه     اجراي   كه  ، در مواردي     با فاضالب    يا مشترك    مستقل   نيز، بصورت    سطحي  ي آبها   و انتقال   آوري   جمع   شبكه  براي

 تهيه مـصالح،     شامل   طوركلي   بها به    فهرست   در اين    شده   درج   واحد رديفهاي    و بهاي   شرح.  قرار گيرد   تواند مورد استفاده     بها باشد، مي    فهرست
، عبور     بزرگ   و نهرهاي    از رودخانه    مانند عبور لوله    اي   ويژه   كارهاي   و انجام    بوده   يا نقب    ترانشه   در داخل    مربوط   و عمليات   گذاري   لوله  كارهاي

 بها منظور   فهرست  اين، در  با خاكريز يا پايه  زمين  در روي گذاري  و لوله  يا بزرگراه  يا آزاد راه آهن  از زير راه ها، عبور لوله    از زير يا كنار پل      لوله
  .  است نشده

   كارو مقادير  بها  فهرست  اجرا و تهيه  برآورد هزينه نحوه. 2 
در .  دهـد   را پوشش  فاضالب آوري  جمع  شبكه  رشته   كارهاي   عمومي   اقالم   كه   است   شده   تهيه   نحوي  بها، به    فهرست   اين  هاي  رديف  شرح. 2-1 

   نكنـد، شـرح      بهـا تطبيـق      فهرسـت    اين   رديفهاي   با شرح    آن   كارهاي   اقالم   مورد نياز كارباشد، كه     اي   ويژه   و اجرايي    فني   مشخصات   كه  مواردي
 و    شده   مشخص   ستاره   رديفها، با عالمت    اين. شود   مي   جديد درج    رديف  ، با شماره     مربوط   گروه   و در انتهاي    ، تهيه    اقالم   آن   براي   مناسب  رديف

هـاي دوره مبنـاي ايـن         و بر اساس قيمت     قيمت   تجزيه  دار، با روش     ستاره  هاي  واحد رديف   بهاي. شوند   مي  دار ناميده    ستاره  هاي   رديف   عنوان  به
   الزم  مـتن دار مورد نياز باشـد،         ستاره  هاي  رديف   پرداخت   براي   دستورالعملي  هرگاه. شود   مي  نظر درج   مورد   و در برابر رديف      محاسبه ،فهرست

  .شود  مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي  و به تهيه
 بـا     هر فـصل    هاي ، رديف    جديد در آينده     رديفهاي   درج   مورد نياز و امكان     هاي  رديف   به   دسترسي   منظور سهولت    بها، به    فهرست  در اين . 2-2 

   رقـم   شـش  بها، شامل  فهرست  رديفهاي شماره.   است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره اي  جداگانه صلهاي گروهها يا زيرف  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 است
  .  است  شده  داده  اختصاص،  يا زير فصل گروه

 ديگـر،   ، يـا روش   يـا رديفهـايي    واحد رديف  از بهاي  درصدي صورت  آنها به  فصلها، بهاي  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي    هر يك   براي. 3ـ2 
   شـده    تعيـين   روش   بـه    كـه    واحـد آن     و بهاي   شود  بيني   پيش   مربوط   در گروه    مناسب   و شرح    با شماره   اي   جداگانه  ، بايد رديف     است   شده  تعيين

  .شوند  مي  محسوب  پايه  رديفهاي  اقالم  اين  حالت در اين.  شود  درج  ياد شده  رديف شود، در مقابل  مي محاسبه
  ، تعيين1-2 در بند      شده   درج  ش رو   واحد هستند، به     بهاي  ، اما بدون     بها موجود است     فهرست   آنها در اين     شرح   كه   واحد رديفهايي   بهاي. 2-4 

  .شوند  مي دار محسوب  ستاره  نيز رديفهاي  اقالم شود، و اين مي
  ، بايـد هنگـام  4-2 بنـد    موضوع  غير پايه   واحد رديفهاي   ، و بهاي  )دار   ستاره  اقالم (1-2 بند     موضوع   غيرپايه   واحد رديفهاي    و بهاي   شرح. 2-5 

  . برسد  اجرايي  دستگاه  تصويب  كار، به  اجراي  برآورد هزينه بررسي
  هاي  برآورد رديف  مبلغ  جمع  به ، نسبت دار ستاره  هاي  برآورد رديف  مبلغ جمعشود، چنانچه  از طريق مناقصه واگذار مي   كه در كارهايي .6ـ2
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  دستگاه الزم است درصد باشد،) 20(بيست  بيشتر از ،   رشتهناي در ،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  اعمالبدون)   و غيرپايه پايه(  بها  فهرست
به ،  مربوطو مستندات    قيمت  با تجزيه همراهپس از تصويب،  را،   دار هستار  هاي رديفتمامي  واحد   و بهاي ، شرح   مناقصه  از انجام  قبل اجرايي
   شوراي  توسط  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسالاهبردي رييس جمهور و نظارت رريزي برنامهمعاونت  در،   فني  عالي  شورايدبيرخانه

  .درصد خواهد بود) 10(شود، سقف ياد شده ده   در كارهايي كه از طريق ترك مناقصه واگذار مي. قرار گيرد  عمل ، مالك  فني عالي
   زيـر، طبـق   هـاي  ، ضريب و هزينه  آن  به  مربوط  غير پايه هاي  بها و رديف    فهرست   اين  هاي  واحد رديف    بهاي   جمع   برآورد، به    تهيه  هنگام. 2-7

  .شود  مي ، اعمال8-2 در بند   شده  تعيين روش
اعمال ) هاي چهاردهم تا هجدهم     فصل(هاي تهيه مصالح       به فصل  ، اين ضريب  2 ضريب سهولت اجراي كار، طبق دستورالعمل پيوست       .2-7-1

   .شود نمي
هاي چهاردهم تا  فصل(هاي تهيه مصالح  براي فصل ،  است  شده  درج3   راهنما در پيوست عنوان  به  آن  اقالم  شرح  كه باالسري  ضريب. 2-7-2

هاي  فصل(هاي تهيه مصالح  شوند و براي فصل  براي كارهايي كه به صورت مناقصه واگذار مي30/1برابر ها   و ديگر فصل14/1) هجدهم
  .شوند  براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي20/1برابرها   و ديگر فصل14/1) چهاردهم تا هجدهم

  .4   پيوست  دستورالعمل ، طبق  كارگاه  تجهيز و برچيدن هزينه. 2-7-3
   اين  هاي  رديف   و برحسب    شده  اسبه، مح    فني   و مشخصات    اجرايي  هاي   نقشه  ، براساس    آن   هر كار، مقادير اقالم      اجراي   برآورد هزينه   براي. 2-8

،   هاسـت   رديف   واحد، مقدار و مبلغ     ، واحد، بهاي    ، شرح    شماره   شامل   كه  فهرستي. شود   مي  گيري  ، اندازه    مربوط   غيرپايه  هاي  بها و رديف    فهرست
  .شود  مي تهيه

 با احتساب ، هر فصل   به  مربوط هاي  رديف  مبلغ از جمع.   است ف ردي  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب ، حاصل  هر رديف ، مبلغ  فهرست در اين
 نظر، به  كار مورد  براي  فهرست ها، مبلغ  فصل  مبلغ ، و از جمع  فصل  مبلغهاي مربوط، براي رديف) حسب مورد(ضريب سهولت اجراي كار 

 ها به صورت پي در پي ضرب شده و  به جمع مبلغ رديف ضريب باالسري و) مورد بر حسب ( سهولت اجراي كار  ضريب. . آيد  مي دست 
ها و   فصل ، مقدمه ، كليات  يادشده مدارك  به.  كار خواهدبود  اجراي ، برآورد هزينه شود؛ نتيجه  مي  اضافه آن  ، به  كارگاه  تجهيز و برچيدن هزينه

منضم به پيمان  بها و مقاديركار،  ، فهرست  شده  تهيه ، مجموعه ده ش بها ضميمه  فهرست2   مورد پيوست  و برحسب6، 5، 4 ،3 ،1  هاي پيوست
  .شود  مي ناميده ،) كار  اجراي برآورد هزينه(
 تردد   وضع  كه  مجاز است  تنها در صورتي،هاي مربوط  موضوع فصل پنجم و ساير رديف زياد،  در طول  در نقب گذاري لولهاستفاده از روش  .3

 شـود، و    انجـام   زيرزمينـي   تراز آب  در باالي  باشد، عمليات  وجود داشته  خاك   امر را ناگزير سازد، پايداري       اين   زيربنايي   و تاسيسات   و ترافيك 
ر  د   مربـوط    از رديفهـاي     روش   ايـن    و بتنـي     خاكي   كارهاي   براي  توان  باال، مي    شرايط   تحقق  درصورت.  پر شود    با بتن    نقب   تا سقف    لوله  فاصله

 در   گـذاري    لولـه    فصل   از رديفهاي   گذاري   لوله   ساير كارهاي   ، و براي    بندي   و قالب    بتني   و كارهاي    نوار حفاري    و مرمت    خاكي   عمليات  فصلهاي
  . كرد  بها استفاده  فهرست  اين نقب

هـاي   هاي سيزدهم تـا پـانزدهم و سـاير رديـف     ، موضوع فصل)حفاري و لوله گذاري ماشيني بدون حفر ترانشه(استفاده از روش لوله راني   . 4
هاي مربوط بـه تـردد و ترافيـك و     تنها در صورتي مجاز است كه محدوديت ،)مانند احداث شفت بتني در فصل هفتم اين فهرست بها        (مربوط  

 گذاري غير عملـي بـوده و يـا          هاي لوله   هاي اجرايي به نحوي باشد كه استفاده از ساير روش           تاسيسات زير بنايي، نوع زمين و ساير محدوديت       
در صورت تحقق شرايط باال، براي اجـراي عمليـات لولـه رانـي از فـصل                 . هاي ديگر باشد    هزينه اجرا بر اساس روش لوله راني كمتر از روش         

م و پـانزدهم    هـاي چهـارده     بـه فـصل   . شود  هاي چهاردهم و پانزدهم اين فهرست بها استفاده مي          هاي مربوط از فصل     سيزدهم و براي تهيه لوله    
  .گيرد  سهولت تعلق نمي ضريب
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 بـا   ، همـراه  بـرداري   بهـره   دوران  بـراي   جاده  و يا احداث  حفر ترانشه  مسير براي سازي  منظور آماده    به   خاكبرداري   باشد عمليات    الزم  هرگاه. 5 
  بانـد فرودگـاه تهيـه    و آهـن   ، راه راه   رشـته   واحد پايـه    بهاي   فهرست   منظور شود، برآورد آنها براساس       پيمان   جزو موضوع   گذاري   لوله  عمليات

  .شود مي
   اين   بندي   وقالب   بتني   و كارهاي    فوالدي   كارهاي   فصلهاي   واحد رديفهاي   بهايهاي فصل هفتم براي احداث آدم روها و           بهاي واحد رديف  . 6 

   كارهـاي    و براي    است   شده  بيني  ، پيش    بتني  ها، و يابسترسازي    ، مانند مهاريها و پايه    بها   فهرست   مورد نظر در اين     كارهايساير     بها، براي   فهرست
   كارها بايد براسـاس      نوع   اين   نياز، هزينه   در صورت .   مجاز نيست    از آن   ، استفاده    فاضالب   اصلي  هاي  خانه   تلمبه   و متمركز مانند ساختمان     حجيم

  . برآورد شود  ساختمان  رسته  واحد پايه  بهاي فهرستهاي
   اطالعـاتي   هـر نـوع   طـور كلـي    ها و بـه   آن  تهيه  و منبع ،تجهيزات ،  مصالح   كامل   برآورد بايد، مشخصات     كننده   مشاور يا واحد تهيه     مهندس .7

   و در مشخصات     باشد، تهيه    داشته   آگاهي  آن    به   نسبت   پيشنهاد قيمت   هي ارا   پيمانكار براي    است   و الزم   ثر بوده و م   از نظر قيمت     آنها را، كه    درباره
 اين است كه مهندس مـشاور يـا         "منبع تهيه " منظور از    . كند   درج همراه با دستورالعمل نحوه كنترل كيفيت و بازرسي فني           پيمان   خصوصي  فني

  هاي نزديك بهم  توليد  ا با مشخصات مشابه و قيمتواحد تهيه كننده برآورد، حداقل نام سه توليد كننده مورد تاييد كارفرما، كه همان جنس ر
  .كنند، در مشخصات فني خصوصي كار درج كند مي
   هـربخش   بها و مقادير اجـراي  ، فهرست  مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  آنها، بيش   اجراي   برآورد هزينه    براي   كه  در كارهايي . 8

 بهـا و مقـادير يـا     فهرست. شود  مي  تهيه طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پايه  كاربرد فهرست   دستورالعمل  ، طبق    است  ته رش  يك   به   مربوط  از كار كه  
 كـار    مختلـف   بـرآورد بخـشهاي    برآورد كـه   خالصه  با برگ شود، همراه  مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتيب اين   به   اجرا كه   برآورد هزينه 

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

   و يـا رشـته       آب   انتقال   خطوط   رشته   واحد پايه    بهاي   در فهارس    مربوط  هاي ، از فصل    ب فاضال  آوري   جمع   فشار شبكه    تحت   قسمتهاي  براي. 9 
  . خواهد شد بيني  بها و مقادير پيش  و در فهرست  شده ، استفاده  لوله  خط  موقعيت ، برحسب  آب  توزيع شبكه

هاي  شود، چنانچه در فصل  توسط و به هزينه پيمانكار انجام ميها، متعلقات و ساير اقالمي كه براي برآورد هزينه تهيه لوله، اتصالي. 10
اقالم ( اين دستورالعمل 2ها استفاده خواهد شد و در غير اين صورت مفاد بند  چهاردهم تا هجدهم داراي بهاي واحد باشند، از اين رديف

  . بود خواهد ، مالك عمل )دار ستاره
در زير موارد االمكان  ، سعي شده است حتي1388ه در اين فهرست نسبت به فهرست سال براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمد .11

گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان  براي مواردي كه ممكن است عالمت. اصالحي، عالمت گذاري شود
  .است
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   كليات
  . يكديگر هستند  و مكمل  تفكيك  غيرقابل اجزاي،  ها  رديف ها و شرح  فصل ، مقدمه مفاد كليات. 1 
 از    واحد هريك    بهاي  ، بلكه    كار نيست    كامل   مشخصات   كننده   تعيين   تنهايي  ، به   ها و كليات    فصل   در مقدمه    شده   درج  ها و شرح    رديف  شرح. 2 

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

   و بـه     تـامين   هـاي    هزينه   و شامل    بوده   فاضالب  آوري   جمع   شبكه   رشته   به   مربوط   كارهاي   اجراي   هزينه   بها، متوسط    فهرست   اين  هاي قيمت. 3 
تعهـد   كارفرما توسط  آنها  تهيه   كه  و تجهيزاتي  مصالح  استثناي به( موردنياز   مصالح  تهيه  و ابزار و همچنين     آالت  اشين، م    انساني   نيروي  كارگيري

  هزينـه .  اسـت   كـار    كامـل   ، اجـراي     طور كلـي    ، و به     مصالح  ، اتالف    دركارگاه   مصالح  ، جابجايي    مصالح   و باراندازي   ، حمل   ، بارگيري ) استشده  
  .  است  شده بيني  بها پيش  فهرست  اين هاي  واحد رديف ، دربهاي) مورد برحسب ( اندازي  و راه ايشآزم
پراكنـدگي كـار،       بابـت    بهـايي    اضافه   هيچ.   است   فني   و مشخصات    نقشه   كار، طبق    انجام   براي   كاملي  هاي  بها، قيمت    فهرست   اين  هاي قيمت. 4

 كـار را    اجـراي   و مـوارد ديگـر كـه    ، بارانـدازي  ، حمـل  ، بارگيري  سوراخ  يا زياد، تعبيه  كم هاي ، دهانه  يا ارتفاع عمق ،، تغيير جنس  زمين  سختي
  .  نيست  پرداخت ، قابل  است  شده بيني  بها پيش  بها يا اضافه  آن  بها براي  فهرست  در اين  صراحت  به  كند، جز آنچه مشكلتر يا مخصوص

،   پيمـان   بـه   كار منضم  اجراي  در برآورد هزينه چنانچه،     كارگاه   تجهيز و برچيدن    و هزينه  باالسري ، كار   اجراي   سهولت  ضريب   به  بوط مر  مبلغ. 5
ها در برآورد، مبالغ مربوط بـه آن قابـل پرداخـت              بيني اين ضريب    به عبارت ديگر در صورت عدم پيش       .  است   پرداخت   باشد، قابل   منظور شده 

  .باشد ينم
 روز يا     با قيمتهاي    آن   ديگر، يا مقايسه     بها با فهرستهاي     فهرست   اين   بها بايكديگر، يا مقايسه      فهرست   اين  هاي  فصل   از مقايسه   گيري  با نتيجه . 6 

  .  نيست  پرداخت بل، قا  است  شده  تعيين  صراحت  به  بجز آنچه  اضافي  ديگر، وجه  مقايسه ، يا هر نوع  قيمت  تجزيه استناد به
  . شود  مي  منظور و پرداخت  موقت  وضعيتهاي  در صورت1   پيوست  كار، طبق  پاي مصالح. 7 
  . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها براي ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملي بها كه  فهرست  از اين در هر بخش. 8 
 امور 303نشريه شماره (عمومي كارهاي خطوط لوله آّب و فاضالب شهري    فني  بها، مشخصات  فهرست  در اين  فني صاتمنظور از مشخ. 9

   شده  تعيين  و مشخصات  پيمان برحسب مورد، مشخصات فني خصوصي)  رياست جمهورييدريزي و نظارت راهبر معاونت برنامه نظام فني،
  .  است  سازندگان هاي  و دستور كارها و دستورالعمل  پيوست  نمونه هاي  و نقشه يمان پ  به  منضم  اجرايي هاي در نقشه

  .  است  يك  پرتلند نوع ، منظور سيمان  است  نشده  مشخص  سيمان  نوع  كه در رديفهايي. 10
 يا ميلگـرد      لوله  ، نصب   مانند گودبرداريها، حفر ترانشه   ،     آنها بعداً ميسر نيست      كامل  شود و بازرسي     مي   كار پوشيده    از انجام    پس   كه  عملياتي. 11 

 ، بـا     شـدن    از پوشـيده     كـار و قبـل       اجـراي    و دسـتوركارها، حـين       فنـي   ، مشخـصات     اجرايي  هاي  نقشه با  آنها  ، بايدمطابقت    لوله   خط  و آزمايش 
  . صورت جلسه كردن آزمايش خط لوله، مجاز نيستادامه مراحل كارهاي لوله گذاري، قبل از انجام و . شود جلسه مشاور صورت مهندس

   شـده   بيني  بها پيش    فهرست   اين  هاي  رديف   در قيمت    مصالح  )حسب مورد ( و ريسه كردن      كيلومتر و باراندازي   30 تا    ، حمل    بارگيري  هزينه. 12 
  .شود  مي ، محاسبه  است  شده بيني  پيش  ديگرهاي  يا فصل و نقل  حمل  در فصل  كه  مواردي ، تنها براي  جداگانه  حمل هزينه.  است

  . مشاور برسد  مهندستاييد   به  از سفارش ، قبل  فني  با مشخصات  مورد نياز، بايد از نظر تطبيق  و تجهيزات  مصالح  فني  ياكاتالوگ نمونه. 13 
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   و ريزشـي     سـنگي    غير از زمينهاي     به   زمين   از هر نوع    عبارت،  ) يانر لولهبجز فصل   (اين فهرست بها       فصلهاي  نظر در رديفهاي    مورد  زمين. 14
  ، بنـا بـه    زمـين   نـوع  تـشخيص .   اسـت   شده بيني  پيش  نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات   مزبور در فصل     زمينهاي   براي   الزم  بهاي  ، اضافه   است

  . كارفرما خواهد بودتاييد مشاور و  پيشنهاد مهندس
  ، مانند بولـدوزر بـا قـدرت          سنگين  آالت   يا ماشين   ، مواد منفجره     سنگبري   از چكشهاي    استفاده   آن   كندن   براي   كه   است  ، زميني   ي سنگ  زمين. 15 

  .  باشد ، الزامي  اسب  قوه300 از  بيش
   و بـراي   مقدور نبـوده   آساني  يا گود، به  ترانشه  اطراف  خاك   ريزش   علت  ، به    نقشه   طبق   آن   كندن  شود كه    مي   اطالق   زميني   به   ريزشي  زمين. 16 

   كلي   از ريزش    شود كه    كنده   مناسبي   شيب   با چنان    گيرد و يا ترانشه      انجام   در آن    يا سپركوبي   بست   مانند چوب    خاصي  ، بايد تمهيدهاي     آن  كندن
  .  شود  ممانعت خاك

 موارد با تاييد و دستور كار   متر باشد، اين5 حداكثر   با طول  نقب  زدن  نياز به  برخورد شود كه  با شرايطي گذاري  مسير لوله  در طول چنانچه. 17
   با اعمال مربوطلوله گذاري    واحد رديفهاي ، بهاي  اجرا از صعوبت  ناشي هاي  هزينه  جبران  و براي  شده  مشاور، صورتجلسه  مهندس جداگانه
 فصل هشتم اين فهرست بها، قابل پرداخت 080106 تا 080101هاي   در اين حالت، اضافه بهاي موضوع رديف.شود  مي  پرداخت20/1  ضرايب
  .نيست

و )   احتمالي سازي  پي  و روي زير بسترسازي (  ترانشه  كف  رقوم  بين  ارتفاع ، اختالف گذاري  لوله  فصلهاي  در رديفهاي  ترانشه منظور از عمق . 18
   كـه  در مـواردي .   اسـت    شـده   ، مشخص    اجرايي  هاي  ، و نقشه  37101   نمونه   در نقشه    كه   است   ترانشه   دو طرف    طبيعي   زمين   سطح   رقوم  متوسط

   سـطح    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 نقشه37101   نمونه  در نقشه ، كه  است  ترانشه  كف ، عرض  ترانشه منظور از عرض. 19 
 هـا يـا      جـوي  ، بارنـدگي    دارد از طريق     احتمال   كه   است   آبهايي   و دفع   رو، تخليه    آدم   و گودهاي    ترانشه   داخل   سطحي  منظور از پمپاژ آبهاي   . 20 

در مـوارد   .   اسـت    شـده   بينـي    پـيش    مربوط   كار، در رديفهاي     اين  هزينه.  يا گود شود    ، وارد ترانشه   )  زيرزميني   آبهاي   استثناي  به( مجاور    نهرهاي
   زيرزميني   يا گود شود، مانند آبهاي       ترانشه   داخل   به   از جدار ديواره    فوذ آب  ن   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  مورد از رديفهاي  و برحسب  شده تلقي
 ندارند، مانند   ديگري دهند و نقش  مي  اتصال هم  را به  آن  متعلقات يا  لوله  دو قطعه  كه  است  و لوازمي ، وسايل)Joints (ها منظور از اتصالي .12

  . نخواهد شد ها  اتصالي  شامل متعلقات   به  مربوط  بهاي اضافه. آنها   به  مربوط هاي  و مهره ، واشرها و پيچ  مكانيكي  اتصال ، گلند، كوپلينگ مانشون
رود، مانند  ي است كه براي تغيير مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله يا تغيير جهت لوله به كار مي انواع قطعات)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
   درجمربوط   و استانداردهاي  سازندگان هاي  در جدول ، كه  است)Nominal Diameter(  امي بها قطر ن  فهرست منظور از قطر در اين .32

  .، مگر جز آن مشخص شده باشد است شده
   منضم  اجرايي هاي  اجرا، نقشه بها، مالك  فهرست  اين   به   منضم   نمونه  هاي   و نقشه    پيمان   به   منضم   اجرايي  هاي   نقشه   بين   مغايرت  در صورت . 24 
  .  خواهد شد  بها استفاده  فهرست ن واحد اي  از قيمتهاي ، ولي  است  پيمان به
 ها  مجلس ، دستور كارها و صورت  اجرايي هاي  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق ، كه  شده  انجام  ابعاد كارهاي  كارها براساس گيري اندازه. 25 
  بيني  بها پيش  فهرست  در اين گيري  اندازه  براي اي  ويژه  روش  كه درمواردي .گيرد  مي ها، صورت فصل   و مقدمه  مفاد كليات  به ، با توجه ستا

  .شود  مي انجام   شده  تعيين روش  به گيري ، اندازه  است شده
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  و متعلقاتها  اتصالي، لوله ، شامل  شده ب نص  خط طولصرفا ،   و تهيه لولهگذاري  لوله هاي  فصل هاي  رديف  به  مقادير مربوط گيري در اندازه. 62
  و حدود آنها     شرح   كه   كارهايي لي و   است  مالك)  محور  همين روها در     آدم   داخلي  كسر اندازه  با ( گذاري   در محور مسير لوله      متر طول   برحسب
 مـسير،    ، از طـول      و يا بزرگـراه     ، آزاد راه    آهن  راه زيركانال و   ،     از رودخانه   شود، مانند، عبور لوله      مي   مشخص   و اسناد پيمان     اجرايي  هاي  در نقشه 
در  مـشاور،  ، با تاييـد مهنـدس    پايين ، در قطرهاي  اتيلن   و پلي    سي   وي   پي ، سيمان   آزبست  هاي   لوله  گذاري   لوله   كه  در موارد خاص  . شود  كسر مي 

هـا و متعلقـات، بـر         هـا، اتـصالي     حالت لوله راني، طول خط اجرا شده، شامل لوله        در    و  اضافي   شود، مقدار لوله     انجام   يكسره   صورت   به رو  آدم
حسب متر طول در محور مسير لوله گذاري، بدون كسر اندازه داخلي آدم روهايي كه بعداً در همين محـور و روي لولـه اجـرا شـده، احـداث                              

  .شود رو در محور مسير لوله گذاري محاسبه نمي ه داخلي آدمشوند، انداز رو مي هايي كه تبديل به آدم براي شفت. شوند، مالك است مي
 و   قبل  قطرهاي  بهاي  به ، با توجه  واحد آن  بها باشد، بهاي  فهرست  اين هاي  در رديف  شده  درج  دو قطر متوالي نياز، بين قطر مورد چنانچه. 27 

  .شود   مي  محاسبه  خطي  ميانيابي  روش  و به بعد آن
 و سـاير      الزم   اضافي   و خاكريزي   برداري   خاك   بابت   اضافي  هاي  روها، هزينه    آدم   و احداث   گذاري   لوله  هاي  فصل  هاي  واحد رديف    بهاي در. 28 

  .  است  يا گود، منظور شده ، نقب  ترانشه  درون  عمليات  اجراي  براي  الزم  اتصاليها، و نيز ايجاد فضاي  محل ، براي  با آن  مرتبط عمليات
 با تغيير     مرتبط   اضافي  هاي  ، هزينه    نوار حفاري    و مرمت    خاكي  روها و عمليات     آدم  ، احداث   گذاري   لوله  هاي  فصل  هاي  واحد رديف   در بهاي . 29

  .  است  منظور شده  خاك  و نشست  از تورم  ناشي حجم
   بـا خـاك      لولـه    و روي    زيـر، اطـراف      خـاكريزي   ، هزينه 37101   نمونه   نقشه  ق، طب    در ترانشه   گذاري   لوله   فصلهاي   واحد رديفهاي   در بهاي . 30 

   مهنـدس   تـشخيص   بـه   چنانچه ولي.   است  ، منظور شده     از حفرترانشه    حاصل   خاك با،  ) خاكريز نهايي  (  سرندي   خاك   روي   و خاكريزي   سرندي
   از خـارج   مناسـب   خـاك   و حمـل    تهيـه    بهـاي    نباشد، اضافه    مناسب  از امور يادشده     هريك   انجام   براي   از حفرترانشه    حاصل  هاي مشاور، خاك 

  كسر شده  سرندي  خاك  به  مربوط هاي ها هزينه  رديف  در اين كه (  نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات ، از فصل  مربوط هاي  رديف ، طبق كارگاه
  .شود  مي ، محاسبه) است 
 بـا     لولـه    و روي    زيـر، اطـراف      خاكريزي   هزينه ،  نمونه  هاي   نقشه   طبق ،هارو   آدم  احداث و  گذاري   لوله  هاي  فصل  هاي  رديف  واحد  در بهاي . 31 

  منظـور شـده   گود يا نقـب،     ،    ترانشهي  را از حف    حاصل   خاك رو با   يا خاكريزي اطراف آدم   ،  )خاكريز نهايي  (آن و خاكريزي روي      ، سرندي  خاك
خاك حاصل از حفاري ترانشه براي         جاي   باشد به    داشته  ، ضرورت  و تاييد كارفرما    مشاور   و دستور مهندس     فني   مشخصات  بقط چنانچه.  است

هـاي ديگـر ايـن     ، از فـصل   مربـوط  هاي  رديف  طبق ياضافهزينه  شود،   استفاده  ديگري  مناسب  از مصالح  يا خاكريز نهايي    سرندي  خاكاجراي  
  .، بايد در نظر گرفته شود081308بهاي موضوع رديف شماره   كسر  باشد،  سيماني شفته  يا   بتنمناسب،   مصالحچنانچه  .شود مي   بهمحاس بها، فهرست

 مـشاور،    دستور كار مهنـدس  ، طبق   از حفاري  و مواد زايد حاصل  خاكو بار اندازي       حمل ،، بارگيري )در صورت لزوم   (  آوري   جمع  هزينه. 32
  .شود  مي ، محاسبه  نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات ، از فصل  مربوط  رديفهاي ، طبق  حفاري حل م  حجم برحسب

،    مكـانيكي    با وسـايل     ياگود و خاكريزي     حفر ترانشه   روها، هزينه    آدم   واحداث   در ترانشه   گذاري   لوله  هاي  فصل  هاي  واحد رديف   در بهاي . 33 
 كـار     مقدور نباشـد و ايـن        مكانيكي   با وسايل    ياگود و خاكريزي     مشاور، حفر ترانشه     مهندس   تشخيص   به   كه  اييدر محله .   است   شده  بيني  پيش

 نـوار    و مرمـت   خـاكي   عمليـات   ، از فـصل      مربـوط   هاي  از رديف   ، با استفاده     با دست    آن   انجام   از صعوبت    ناشي   بهاي   شود،اضافه   انجام  بادست
  .شود مي  ، محاسبه حفاري
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  بينـي   آنها، پيش  و باراندازي  مكانيكي  ها با وسايل     و يا لوله     مصالح   انواع   و حمل    بارگيري  بها، هزينه    فهرست   اين  هاي  واحد رديف   در بهاي . 34 
  از   آنهـا، بـا اسـتفاده       و بارانـدازي     دسـتي   ها با هـر وسـيله        و يا لوله     مصالح   انواع   و حمل    بارگيري   از صعوبت    ناشي   اضافي  ، و هزينه     است  شده

  .شود  مي ، محاسبه  نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات ، از فصل  مربوط رديفهاي
  هـاي   فـصل   هـاي  ، در رديـف     برداري   نقشه   و فرعي    اصلي  هاي  ميخ   و تثبيت    كوبيدن   براي   الزم   كارهاي   و دستمزد كليه     مصالح  تامين  هزينه. 35 

  .  است روها منظور شده  آدم  و احداث يگذار لوله
تواند توسط و به هزينه كارفرما انجام يا به پيمانكار             مي  متعلقات  و ها  ها، اتصالي    لوله   تمام يا قسمتي از اقالم مانند       بها، تهيه    فهرست  در اين  .63

سـتاره  (براي ساير مصالح، طبق ضوابط اقالم غير پايه         هاي مربوط درج شده است و         بهاي واحد تهيه بخشي از اين اقالم در فصل        . واگذار شود 
   فاصله چنانچه.  است  شده بيني ، پيش  مربوط  هاي   آنها، در رديف     كيلومتر و باراندازي   30   تا فاصله   ، و حمل    بارگيري  هزينه. عمل خواهد شد  ) دار

  نقـل  و    حمـل   ، از فـصل      مربوط  هاي   از رديف    متعلقات، با استفاده    و ها  يها، اتصال    لوله   براي   اضافي   حمل   كيلومتر بيشتر شود، بهاي    30 از    حمل
  .شود  مي محاسبه

 از كـار،    هر قـسمت   كامل   از انجام   ، قبل    موقت   كاركردهاي   صورت   پرداخت  روها، براي    آدم   و احداث    در ترانشه   گذاري   لوله  هاي در فصل . 37 
   تهيه   موقت   پرداختهاي   و منحصراً براي     است  ، تقريبي    يادشده  جدولهاي. شود   مي   فصلها استفاده    اين  مقدمه   در جدولهاي    شده   داده  از درصدهاي 

  . ، مجاز نيست  شده  تعيين  آنچه ، سواي  آن  يا استناد به  از آن  استفاده  و هرگونه  است شده
 درصـد پروكتـور اسـتاندارد       85 از     بـيش    تـراكم   ، بـراي  ) خاكريز نهـايي   ( دي سرن   خاك   روي   خاكريزي   براي   و كوبيدن    پخش  هاي  هزينه. 38 
  روهـا، در فـصل    آدم  و احـداث   در ترانـشه  گذاري  لوله  فصلهاي  رديفهاي  به  بها نسبت  اضافه  صورت ، به)  فني  مشخصات   طبق   لزوم  درصورت(

  .  است  شده بيني  پيش  نوار حفاري  و مرمت  خاكي عمليات
   عمليـات   انجـام   مـانع   از حفـاري   حاصل  خاك  تدريجي ، افزايش گذاري   كار، در مسير لوله      فضاي   محدوديت   علت   به   كه  در موارد خاص  . 39 

  حفـاري  نـوار      و مرمت    خاكي   عمليات   در فصل    مربوط   مشاور، از رديف     باشد، با نظر مهندس      الزم   مجدد خاك    جايي   شود، و جابه    گذاري  لوله
  . خواهد شد استفاده

 منظور    لوله  خطآب بندي    آزمايش   مورد نياز براي     آب   تهيه  ، هزينه  و لوله راني     در ترانشه   گذاري   لوله  هاي  فصل  هاي  واحد رديف   در بهاي . 40 
  . است شده

 كـار در      پيـشرفت    كنـدي   هـاي    هزينه  ، شامل    است   شده  ينيب   پيش   زيرزميني   كار زير تراز آب      اجراي   بهاي   اضافه   صورت   به   كه  هايي رديف. 41 
 مشاور برسد   مهندستاييد   به  موتوري  از تلمبه  استفاده  لزوم شود كه  مي  پرداخت ، 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 رديفهاي.  شود مجلس  كار صورت  از انجام و پس

،    مخابرات  ، گاز و خطوط     ، برق    مانند آب    زيربنايي  تاسيسات شهر و      ترافيك   مسايل   به   مربوط  ها و اطالعات    مجوزها و دستورالعمل    گرفتن. 42 
  .  كارفرماست  عهده ، به  عمليات  اجراي براي

  وسايلكمك   كار با      از اجراي    ناشي   صعوبتهاي  منظور جبران   كند، به    برخورد مي    زيربنايي   با تاسيسات    گذاري   لوله   عمليات   كه  در مواردي  .43 
   داراي  مـسير كـه    از طول  قسمت  آن ، براي    مربوط  گذاري   لوله   واحد رديف    برابر بهاي    بهايي  ، اضافه   گذاري   لوله   عمليات   بازدهي   و كاهش   دستي

  گـذاري    لوله   هر مورد برخورد عمليات     بها براي    اضافه  اين. شود   مي   خواهد شد، محاسبه     مشاور تعيين    و با نظر مهندس     الذكر است    فوق  صعوبت
   اسـت    پرداخـت   مشاور قابـل    ، با تأييد مهندس     نحو مناسب    به   موجود و عبور از زير آن        شهري   زيربنايي   با تأسيسات  آوري فاضالب   جمع  شبكه
   شـده    ديـده   گذاري   لوله   فصلهاي   واحد رديفهاي    در بهاي    خانگي   عبور از زير انشعابهاي      صعوبت  هزينه. شود   نمي   خانگي   انشعابهاي   شامل  ولي
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   برخورد داشـته   گذاري  لوله  و با عمليات   ه قرار گرفت    و مجاور هم     نزديك   موجود در فاصله     زيربنايي   چند مورد از تاسيسات      كه  در حالتي .  است
 فصل هشتم اين فهرست بها 080106 تا 080101هاي   اضافه بهاي موضوع رديف. خواهد شد  مورد برخورد در نظر گرفته      يك  باشد، تنها معادل  

الـذكر بـوده و جداگانـه محاسـبه           هاي فوق شود، مستقل از اضافه ب      در رابطه با آن قسمت از عمليات خاكي كه با وسايل غير مكانيكي انجام مي              
حفاظت به واسطه كمي فاصله و مشخصات طرح        گذاري به موازات تاسيسات زيربنايي موجود صورت گيرد و             چنانچه الزم باشد لوله    .شود  مي

دار و يـا قيمـت        هـاي سـتاره     توان از رديـف     الذكر، بنا به تشخيص مهندس مشاور و تاييد كارفرما ضروري باشد، مي             ها يا تاسيسات فوق     از لوله 
  .جديد، بسته به مورد، با رعايت ضوابط مربوط استفاده كرد

  تاسيـسات  سـاختمانها و       رانش   از نيروي    يا جلوگيري    عمليات   در حين    ديواره   از ريزش   جلوگيري (  ترانشه   ديواره   حفاظت  ، براي   چنانچه. 44 
 مـورد از      برحـسب    عمليـات    ايـن    باشـد، هزينـه      الزم   يا سـپركوبي    بست   مانند چوب    خاصي  يدات مشاور، تمه    مهندس تاييد، با   ) مجاور ترانشه 

  . خواهد شد بها محاسبه  فهرست  دراين  مربوط رديفهاي
   مربوط   واحد رديفهاي   ي در بها    آن  ، هزينه   اجرا شود   اي   پله   روش   به   خاكبرداري   عمليات   زياد، اجراي   هاي   عمق   به  ، باتوجه    كه  در مواردي . 45 

   .  است  شده بيني پيش
  .  استاو   عهده  نيز به  مربوط هاي ، هزينه  كارفرما است  عهده  به  كارهايي  و يا انجام  مصالح  تهيه  كه  مواردي در تمام .46

بيني نباشد،  هرگونه تغيير در   قابل پيشچنانچه در حين اجراي عمليات، تغييري در شرايط كار حادث شود كه در زمان برگزاري مناقصه. 74
  . هاي حمل مصالح، تنها پس از بررسي و تصويب باالترين مقام دستگاه اجرايي اعمال خواهد شد فاصله

  :در تنظيم صورتجلسات كه بايد بر اساس ضوابط تهيه شود، موارد زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 48
هاي اجرايـي، مشخـصات فنـي عمـومي،            بايد در حين اجراي عمليات و بر اساس نقشه           شده در پيمان،    در موارد تعيين  صورتجلسات  . 48-1

  :مشخصات فني خصوصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشند
   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-

تمامي . برسد) در موارد تعيين شده(كارفرما ، مهندس مشاور و )مقيم(صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مهندس ناظر . 48-2
. صورتجلسات بايد توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادير ابالغ شود

منظور مستند سازي مدارك و ابالغ صورتجلسات توسط كارفرما به . باشد صورتجلسات فاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي
  .كاهد هاي مهندس مشاور و پيمانكار نمي صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسئوليت

  .تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. 48-3
قبل از تنظيم و ابالغ صورتجلسه مجاز  )ع صورتجلسهدر ارتباط با موضو(هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام شده. 48-4
  .باشد نمي

  .  است  شده  محاسبه1391   سال  چهارم ماهه  سه هاي  قيمت  بها بر مبناي  فهرست اين. 94
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    فاضالبي  سيمان  آزبست هاي  با لوله گذاري  لوله عمليات.   اول فصل
  

     مقدمه
  
 و   است فاضالبي  سيمان  آزبست هاي  با لوله  در ترانشه گذاري  لوله  از عمليات  مختصري ، شرح010112 تا 010101   در رديفهاي  شده مفاد درج. 1

  :  زير است  شرح  رديفها، به  اين  تفصيلي عمليات
  .  الزم برداري  نقشه  كارهاي  و انجام گذاري  مسير لوله  كردن  و آماده تميز كردن. 1-1
، و يا تا   در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  كار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از كارفرما، بسته  تحويل ها و اتصاليها از محل  لوله  و حمل بارگيري. 1-2

 در كنار  دن كر  و ريسه  كار و باراندازي ها و اتصاليها تا پاي  لوله  مجدد و حمل  با بارگيري  درآنجا، همراه  و باراندازي  فرعي  انباشت هاي محل
  . ترانشه

  .  در كنار ترانشه حاصلهريختن خاك موردنظر، و   تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع حفر ترانشه. 1-3
در  ( ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ، تلمبه ،كوبيدن پاشي ، آب سرندي  خاك  و پخش ، ريختن  ترانشه  كف  و تسطيح بندي شيب. 1-4

  ). وم لز صورت
  ها و اتصاليها درون  لوله ،قراردادن)  لزوم در صورت (   سرلوله سازي  و آماده ، برش  مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل حفاظت. 1-5

  .  الزم  شيب  آنها با رعايت  و نصب ترانشه
  .  سرندي ، با خاك  ترانشه  درون هاي  لوله  و روي  اطراف خاكريزي. 1-6
   رسوب  از هرگونه  عاري  لوله ، خط  از تخليه  پس  كه  طوري ، به  و تخليه  پركردن شاملطبق مشخصات فني و ،   لوله  خط بندي  آب آزمايش. 1-7

  .و مواد زايد باشد
، و   زمين  تا سطح  ترانشه اليه  به   اليه پركردن ، فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي ، با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن پخش. 1-8

   تكميلي  و ساير عمليات ) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري  حاصل  درصد پروكتور استاندارد با خاك85   حداقل  با تراكم  آن  و كوبيدن پاشي آب
  . الزم

   بيشتر، به  متر عمق  هريك  ازاي  درصد به31 شود،  انجام   فصل  اين  در رديفهاي  شده  تعيين  بيشتر از عمق  درعمقهاي گذاري لوله چنانچه. 2
 دو متر بيشتر   درصد، اگر عمق31 متر بيشتر باشد   يك ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  مي  مورد، اضافه ، برحسب  فصل  اين  واحد رديفهاي بهاي
  .شود  مي  محاسبه  تناسب ر بهكسر مت.  بيشتر  عمقهاي  براي  ترتيب  همين  درصد و به62=2×31باشد 

، در   عمليات  كل  به ، نسبت1 بند  شرح  به  فاضالبي  سيمان  آزبست هاي  بالوله گذاري  كار لوله  از مراحل  هريك  انجام  هزينه درصد تقريبي. 3
  .گيرد  قرار مي  مورد استفاده  موقت  وضعيتهاي  صورت  پرداخت  براي ، كه است  شده  درج1  جدول
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  .  مختلف  باقطرهاي  فاضالبي  سيمان  آزبست هاي  لوله ، براي گذاري  لوله  عمليات  مختلف  مراحل درصد پرداخت. 1  دولج

  
  شماره  200-250  300-600  700-1000  )ميليمتر(قطر لوله 

  درصد قابل پرداخت  شرح عمليات  رديف
  8  7  6   الزم برداري ه نقش  كارهاي  و انجام گذاري  مسير لوله تميز كردن  1

2  
از كارفرما و   تحويل ها و اتصاليها، از محل  لوله  و حمل بارگيري
   مقدمه2-1، طبق بند باراندازي

20  5/16  18  

  5/23  20  5/15  حفر ترانشه  3
  5  5/4  5/3   ترانشه  كف  كردن  و آماده تسطيح  4
  13  24  27  ا آنه  و نصب  ترانشه ها و اتصاليها درون  لوله قراردادن  5
  5/7  6  5/5   سرندي ، با خاك  ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف خاكريزي  6
  5/5  5/5  9  آزمايش آب بندي خط لوله  7
  5/19  5/16  5/13   تكميلي عمليات و  خاكريز نهاييپخش و كوبيدن خاك سرندي،   8

  100  100  100  جمع
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(دواح بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 

 مترطول 131،000

 لوله گذاري با لوله آزبست سيمان فاضالبي به قطر
 . متر2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 200

 010101 

  
 

  مترطول  152،500
لوله گذاري با لوله آزبست سيمان فاضالبي به قطر 

  . متر2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 250
 010102  

  
 

  مترطول  185،500
 وله گذاري با لوله آزبست سيمان فاضالبي به قطرل

  . متر25/2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 300
 010103  

  
 

  مترطول  203،000
لوله گذاري با لوله آزبست سيمان فاضالبي به قطر 

  . متر25/2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 350
 010104  

  
 

  مترطول  242،000
ي به قطر لوله گذاري با لوله آزبست سيمان فاضالب

  . متر5/2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 400
 010105  

  
 

  مترطول  269،500
لوله گذاري با لوله آزبست سيمان فاضالبي به قطر 

  . متر5/2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 450
 010106  

  
 

  مترطول  309،000
لوله گذاري با لوله آزبست سيمان فاضالبي به قطر 

  . متر75/2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 500
 010107  

  
 

  مترطول  367،500
 لوله گذاري با لوله آزبست سيمان فاضالبي به قطر

  . متر75/2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 600
 010108  

  
 

  مترطول  448،500
 لوله گذاري با لوله آزبست سيمان فاضالبي به قطر

  . متر3 ميليمتر و عمق ترانشه تا 700
 010109  

  
 

  مترطول  568،000
  گذاري با لوله آزبست سيمان فاضالبي به قطرلوله
  . متر3 ميليمتر و عمق ترانشه تا 800

 010110  

  
 

  مترطول  632،000
 لوله گذاري با لوله آزبست سيمان فاضالبي به قطر

  . متر3 ميليمتر و عمق ترانشه تا 900
 010111  

  
 

  مترطول  691،000
لوله گذاري با لوله آزبست سيمان فاضالبي به قطر 

  . متر25/3 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1000
 010112  
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     فاضالبي  بتني هاي  با لوله گذاري  لوله عمليات.   دوم فصل
  

    مقدمه
  
   اتصالي ع با هر نو  فاضالبي  بتني هاي  با لوله  در ترانشه گذاري  لوله  از عمليات  مختصري ، شرح020115 تا 020101   در رديفهاي  شده مفاد درج. 1

  :   زير است  شرح  رديفها، به  اين  تفصيلي ، و عمليات است
  .  الزم برداري  نقشه  كارهاي  و انجام گذاري  مسير لوله  كردن  و آماده تميز كردن. 1-1
، و يا تا   در كنار ترانشه  كردن  و ريسه ازيكار و باراند  مورد، تا پاي  به  از كارفرما، بسته  تحويل ها و اتصاليها، از محل  لوله  و حمل بارگيري. 1-2

 در كنار   كردن  و ريسه  كار و باراندازي ها و اتصاليها تا پاي  لوله  مجدد و حمل  با بارگيري  درآنجا، همراه  و باراندازي  فرعي  انباشت هاي محل
  . ترانشه

  .  در كنار ترانشه حاصلهريختن خاك  موردنظر، و  تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع حفر ترانشه. 1-3
در  ( ترانشه  داخل  سطحي آبهاي  و تخليه زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب سرندي  خاك  و پخش ، ريختن  ترانشه  كف  و تسطيح بندي شيب. 1-4

  ).  لزوم صورت
  .  الزم  شيب  آنها با رعايت  و نصب  ترانشه و اتصاليها درونها   لوله ، قراردادن  مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل حفاظت. 1-5
  .  سرندي ، با خاك  ترانشه  درون هاي  لوله  و روي  اطراف خاكريزي. 1-6
   رسوب  از هرگونه  عاري  لوله ، خط  از تخليه  پس  كه  طوري ، به  و تخليه  پركردن شاملطبق مشخصات فني و ،   لوله  خط بندي  آب آزمايش. 1-7

  .و مواد زايد باشد
، و   زمين  تا سطح  ترانشه اليه  به   اليه پركردن ، فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي ، با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن پخش. 1-8

   تكميلي  و ساير عمليات ) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري  حاصل  درصد پروكتور استاندارد با خاك85   حداقل  با تراكم  آن  و كوبيدن پاشي آب
  . الزم

 4استفاده شود، ، )Joint Test(هاي اتصال   ميليمتر و باال تر، از روش آزمايش محل700هاي بتني به قطر  لوله  بندي  آب ايشچنانچه براي آزم. 2
  .شود هاي اين فصل كسر مي  واحد رديف بهاياز به ازاي هر متر طول لوله، درصد 

   بيشتر، به  متر عمق  هر يك  ازاي  درصد به22 شود،   انجام  فصل  اين  در رديفهاي  شده  تعيين  بيشتر از عمق  در عمقهاي گذاري لوله چنانچه .3
 دومتر بيشتر  ق درصد، اگر عم22 متر بيشتر باشد   يك ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  مي  مورد، اضافه ، برحسب  فصل  اين  واحد رديفهاي بهاي
  .شود  مي  محاسبه  تناسب كسر متر به.  بيشتر  عمقهاي  براي  ترتيب  همين  درصد و به44=2×22باشد 

   درج2  ، درجدول  عمليات  كل  به ، نسبت1 بند  شرح  به  فاضالبي  بتني هاي  با لوله گذاري  كار لوله  از مراحل  هريك  انجام  هزينه درصد تقريبي. 4
  .گيرد  قرار مي  مورد استفاده  موقت  وضعيتهاي  صورت  پرداخت  براي ، كه ستا شده
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  .  مختلف  باقطرهاي  فاضالبي  بتني هاي  لوله ، براي گذاري  لوله  عمليات  مختلف  مراحل درصد پرداخت. 2  جدول
  

  شماره  200-250  300-600  700-1200  1400-2000  )ميليمتر(قطر لوله 
  درصد قابل پرداخت  شرح عمليات  رديف

  8  6  5  5/5   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
   مقدمه2-1، طبق بند باراندازي

28  24  22  5/20  

  18  16  11  5/11  حفر ترانشه  3
  5  4  5/3  5/3   ترانشه  كف  كردن ده و آما تسطيح  4
  17  25  31  5/22   آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصاليها درون  لوله قراردادن  5
  7  5/5  5/4  5/5   سرندي ، با خاك  ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف خاكريزي  6
  5/5  7  9  10  آزمايش آب بندي خط لوله  7
  19  5/14  12  5/13   تكميلي عمليات و  خاكريز نهاييپخش و كوبيدن خاك سرندي،   8

  100  100  100  100  جمع
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 

 مترطول 154،500

 ميليمتر و 200لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر
 . متر2عمق ترانشه تا 

 020101  

  
 

  مترطول  187،000
 ميليمتر و 250با لوله بتني فاضالبي به قطرلوله گذاري 

  . متر2عمق ترانشه تا 
 020102  

  
 

  مترطول  282،500
 ميليمتر و 300لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر25/2عمق ترانشه تا 
 020103  

  
 

  مترطول  379،000
 ميليمتر و 400لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر5/2عمق ترانشه تا 
 020104  

  
 

  مترطول  496،000
 ميليمتر و 500لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر75/2عمق ترانشه تا 
 020105  

  
 

  مترطول  502،000
 ميليمتر و 600لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر75/2عمق ترانشه تا 
 020106  

  
 

  مترطول  592،500
 ميليمتر و 700ه بتني فاضالبي به قطرلوله گذاري با لول

  . متر3عمق ترانشه تا 
 020107  

  
 

  مترطول  782،000
 ميليمتر و 800لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر3عمق ترانشه تا 
 020108  

  
 

  مترطول  882،000
 ميليمتر و 900لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر25/3عمق ترانشه تا 
 020109  

  
 

  مترطول  925،000
 ميليمتر 1000لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر25/3و عمق ترانشه تا 
 020110  

  
 

  مترطول  1،128،000
 ميليمتر 1200لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر5/3و عمق ترانشه تا 
 020111  

  
 

  مترطول  1،442،000
 ميليمتر 1400تني فاضالبي به قطرلوله گذاري با لوله ب

  . متر75/3و عمق ترانشه تا 
 020112  

  
 

  مترطول  1،703،000
 ميليمتر 1600لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر4و عمق ترانشه تا 
 020113  

  
 

  مترطول  2،294،000
 ميليمتر 1800لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر25/4و عمق ترانشه تا 
 020114  

  
 

  مترطول  3،849،000
 ميليمتر 2000لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر5/4و عمق ترانشه تا 
 020115  
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    فاضالبي  سي  وي  پي هاي  با لوله گذاري  لوله عمليات.   سوم فصل
  

    مقدمه
  
، و   است  فاضالبي  سي  وي  پي هاي  با لوله  در ترانشه گذاري  لوله  از عمليات صري مخت ، شرح0301011 تا 030101   در رديفهاي  شده مفاد درج. 1

  :   زير است  شرح  رديفها، به  اين  تفصيلي عمليات
  .  الزم برداري  نقشه  كارهاي  و انجام گذاري  مسير لوله  كردن  و آماده تميز كردن. 1-1
  هاي ، ويا تا محل  در كنار ترانشه كردن  و ريسه  كار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از كارفرما، بسته يل تحو ها، از محل  لوله  و حمل بارگيري. 1-2

  .  در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  كار و باراندازي ها تا پاي  لوله  مجدد و حمل  با بارگيري  درآنجا، همراه  و باراندازي  فرعي انباشت
  .  در كنار ترانشه حاصلهريختن خاكموردنظر، و    تا عمق  مكانيكي  وسيله نوع با هر  حفر ترانشه. 1-3
در  (  ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب سرندي  خاك  و پخش ، ريختن  ترانشه  كف  و تسطيح بندي شيب. 1-4 

  ).  لزوم صورت
 و   ترانشه ها درون  لوله ، قراردادن)  لزوم در صورت (  سرلوله  سازي  و آماده ، برش  مواد خارجي ود هرگونه از ور  لوله  داخل  كامل حفاظت. 1-5

  .  الزم  شيب  آنها با رعايت نصب
  .  سرندي ، با خاك  ترانشه  درون هاي  لوله  و روي  اطراف خاكريزي. 1-6
   رسوب  از هرگونه  عاري  لوله ، خط  از تخليه  پس  كه  طوري ، به  و تخليه  پركردن املشطبق مشخصات فني و ،   لوله  خط بندي  آب آزمايش. 1-7

  .و مواد زايد باشد
، و   زمين  تا سطح  ترانشه اليه  به   اليه پركردن ، فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي ، با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن پخش. 1-8

   تكميلي  و ساير عمليات ) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري  حاصل  درصد پروكتور استاندارد با خاك85   حداقل  با تراكم  آن ن و كوبيد پاشي آب
  . الزم

  ، به بيشتر  متر عمق  هريك  ازاي  درصد به42 شود،   انجام  فصل  اين  در رديفهاي  شده  تعيين  بيشتر از عمق هاي  درعمق گذاري لوله چنانچه. 2
 دومتر بيشتر   درصد، اگر عمق42 متر بيشتر باشد   يك ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود مي   مورد، اضافه ، برحسب  فصل  اين  واحد رديفهاي بهاي
  .شود  مي  محاسبه  تناسب كسر متر به.  بيشتر  عمقهاي  براي  ترتيب  همين  درصد و به84=2×42باشد 

  جدول ، در  عمليات  كل  به ، نسبت1 بند  شرح  به  فاضالبي  سي  وي  پي هاي  با لوله گذاري  كار لوله  از مراحل  هريك  انجام  هزينه درصد تقريبي. 3
  .گيرد  قرار مي  مورد استفاده  موقت  وضعيتهاي  صورت  پرداخت  براي ، كه  است  شده  درج3
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  .  مختلف  باقطرهاي  فاضالبي  سي  وي  پي هاي  لوله ، براي گذاري ه لول  عمليات  مختلف  مراحل درصد پرداخت. 3  جدول
  

  شماره
  رديف

  200-280  315-630  )ميليمتر(قطر لوله 

  درصد قابل پرداخت  شرح عمليات
  5/8  5/8   الزم برداري  نقشه  كارهاي  و انجام گذاري  مسير لوله تميز كردن  1

2  
از كارفرما و   تحويل  محلها و اتصاليها، از  لوله  و حمل بارگيري
   مقدمه2-1، طبق بند باراندازي

5/7  5  

  5/38  5/33  حفر ترانشه  3
  6  6   ترانشه  كف  كردن  و آماده تسطيح  4
  5/8  5/14   آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصاليها درون  لوله قراردادن  5
  8  8   سرندي ، با خاك  ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف خاكريزي  6
  4  4  آزمايش آب بندي خط لوله  7
  5/21  18   تكميلي عمليات و  خاكريز نهاييپخش و كوبيدن خاك سرندي،   8

  100  100  جمع
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 

 مترطول 75،000

 200لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر
 . متر2 ترانشه تا ميليمتر و عمق

 030101 

  
 

  مترطول  78،700
 225لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر 

  . متر2ميليمتر و عمق ترانشه تا 
 030102  

  
 

  مترطول  82،700
 250لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر

  . متر2ميليمتر و عمق ترانشه تا 
 030103  

  
 

  مترطول  87،300
 280ري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطرلوله گذا

  . متر2ميليمتر و عمق ترانشه تا 
 030104  

  
 

  مترطول  99،400
 315لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر 

  . متر25/2ميليمتر و عمق ترانشه تا 
 030105  

  
 

  مترطول  108،500
 350 لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر

  . متر25/2يليمتر و عمق ترانشه تا  م355 يا
 030106  

  
 

  مترطول  119،000
 400لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر

  . متر5/2ميليمتر و عمق ترانشه تا 
 030107  

  
 

  مترطول  132،500
 450لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر

  . متر5/2ميليمتر و عمق ترانشه تا 
 030108  

  
 

  مترطول  148،500
 500لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر

  . متر5/2ميليمتر و عمق ترانشه تا 
 030109  

  
 

  مترطول  168،500
 560لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر

  . متر75/2ميليمتر و عمق ترانشه تا 
 030110  

  
 

  مترطول  194،500
 630بي به قطرلوله گذاري با لوله پي وي سي فاضال

  . متر75/2ميليمتر و عمق ترانشه تا 
 030111  
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     فاضالبي اتيلن پلي  هاي  با لوله گذاري  لوله عمليات.   چهارم فصل
  

    مقدمه
  
با اتصال ،    فاضالبي اتيلن پلي  هاي  لوله با  در ترانشه گذاري  لوله  از عمليات  مختصري ، شرح040116 تا 040101   در رديفهاي  شده مفاد درج. 1

  :   زير است  شرح  رديفها، به  اين  تفصيلي و عمليات  است،)اعم از ساده يا سه راهي(جوشي يا كوپلينگي 
  .  الزم برداري  نقشه  كارهاي  و انجام گذاري  مسير لوله  كردن  و آماده تميز كردن. 1-1
   و ريسه  كار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از كارفرما، بسته  تحويل ، از محل)ورت لزومو كوپلينگ و واشر در ص (ها  لوله  و حمل بارگيري. 1-2

 و   كار و باراندازي ها تا پاي  لوله  مجدد و حمل  با بارگيري  درآنجا، همراه  و باراندازي  فرعي  انباشت هاي ، و يا تا محل  در كنار ترانشه كردن
  .  در كنار ترانشه  كردن ريسه

  .  در كنار ترانشه حاصلهريختن خاكموردنظر، و    تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع حفر ترانشه. 1-3 
در  (  ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب سرندي  خاك  و پخش ، ريختن  ترانشه  كف  و تسطيح بندي شيب. 1-4 

  ).  لزوم صورت
  ها و انجام  سرلوله ، تنظيم)  لزوم درصورت (  سر لوله  سازي  و آماده ، برش  مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل تحفاظ. 1-5 

  .  طور كامل  شود به  انجام  از ترانشه  خارج  است  مورد الزم  برحسب  كه اتصال  عمليات
 با   شود همراه  انجام  ترانشه  درون  است  مورد الزم  برحسب  كه اتصال   عمليات ها و انجام وله سرل ، تنظيم  ترانشه ها درون  لوله قراردادن. 1-6 

  .  الزم  شيب ها با رعايت  لوله ، و نصب  مربوط  اضافي  با حفاري  مرتبط  عمليات كليه
  .  سرندي ، با خاك  ترانشه  درون هاي  لوله  و روي  اطراف خاكريزي. 1-7
   رسوب  از هرگونه  عاري  لوله ، خط  از تخليه  پس  كه  طوري ، به  و تخليه  پركردن شاملطبق مشخصات فني و ،   لوله  خط بندي  آب آزمايش. 1-8

  .و مواد زايد باشد
، و   زمين  تا سطح رانشه ت اليه  به   اليه پركردن ، فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي ، با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن پخش. 1-9

   تكميلي  و ساير عمليات ) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري  حاصل  درصد پروكتور استاندارد با خاك85   حداقل  با تراكم  آن  و كوبيدن پاشي آب
  . الزم

  .  الزم  تكميلي و ساير عمليات)  خاكريز نهايي ( خاكبرداري
   مواد بايد توسط  اين  و جابجايي ، باراندازي ، حمل  و بارگيري  كارفرما است  عهده ، به  لزوم ، درصورت ي جوشكار  براي  مواد اضافي تامين. 2

  . گيرد پيمانكار انجام
   به بيشتر،  متر عمق  هريك  ازاي درصد به35 شود،   انجام  فصل  اين  در رديفهاي  شده  تعيين  بيشتر از عمق  در عمقهاي گذاري لوله چنانچه. 3

 دومتر بيشتر  درصد، اگر عمق35 متر بيشتر باشد   يك ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  مي  مورد، اضافه ، برحسب  فصل  اين  واحد رديفهاي بهاي
  .شود  مي  محاسبه  تناسب كسر متر به.  بيشتر  عمقهاي  براي  ترتيب  همين  درصد و به70=2×35باشد 

 4  ، در جدول  عمليات  كل  به ، نسبت1 بند   شرح ، به  فاضالبي اتيلن پلي  هاي  بالوله گذاري  كار لوله  از مراحل  هريك نجام ا  هزينه درصد تقريبي. 4
  .گيرد  قرار مي  مورد استفاده  موقت وضعيتهاي  صورت  پرداخت  براي ، كه است   شده درج
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  .  مختلف  باقطرهاي  فاضالبي اتيلن  پلي هاي  لوله ، براي اريگذ  لوله  عمليات  مختلف  مراحل درصد پرداخت. 4  جدول
  

  شماره  200-280  315-630  710-1200  )ميليمتر(قطر لوله 
  درصد قابل پرداخت  شرح عمليات  رديف

  7  7  7   الزم برداري  نقشه  كارهاي  و انجام گذاري  مسير لوله تميز كردن  1

2  
از كارفرما و   تحويل  از محلها و اتصاليها،  لوله  و حمل بارگيري
   مقدمه2-1، طبق بند باراندازي

5/20  17  5/13  

  32  27  5/22  حفر ترانشه  3
  5  5  5   ترانشه  كف  كردن  و آماده تسطيح  4
  5/14  16  17   آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصاليها درون  لوله قراردادن  5
  7  5/6  5/6   سرندي خاك، با   ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف خاكريزي  6
  3  4  5  آزمايش آب بندي خط لوله  7
  18  5/17  5/16   تكميلي عمليات و  خاكريز نهاييپخش و كوبيدن خاك سرندي،   8

  100  100  100  جمع
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 

 مترطول 90،800

 200لن فاضالبي به قطراتي لوله گذاري با لوله پلي
 . متر2ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040101  

  
 

  مترطول  95،100
 225اتيلن فاضالبي به قطر  لوله گذاري با لوله پلي
  . متر2ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040102  

  
 

  مترطول  99،300
 250اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي
  .ر مت2ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040103  

  
 

  مترطول  104،500
 280اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي
  . متر2ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040104  

  
 

  مترطول  114،500
 315اتيلن فاضالبي به قطر  لوله گذاري با لوله پلي
  . متر25/2ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040105  

  
 

  مترطول  124،500
  يا350 اتيلن فاضالبي به قطر وله پليلوله گذاري با ل

  . متر25/2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 355
 040106  

  
 

  مترطول  157،000
 400اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي
  . متر5/2ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040107  

  
 

  مترطول  173،500
 450اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي

  . متر5/2يمتر و عمق ترانشه تا ميل
 040108  

  
 

  مترطول  185،500
 500اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي
  . متر5/2ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040109  

  
 

  مترطول  209،500
 560اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي
  . متر75/2ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040110  

  
 

  مترطول  240،500
 630اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي
  . متر75/2ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040111  

  
 

  مترطول  298،500
 710اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي
  . متر75/2ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040112  

  
 

  مترطول  342،500
 800فاضالبي به قطراتيلن  لوله گذاري با لوله پلي
  . متر3ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040113  

  
 

  مترطول  401،500
 900اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي
  . متر3ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040114  

  
 

  مترطول  463،000
 1000اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي
  . متر3ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040115  

  
 

  مترطول  599،000
 1200اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي
  . متر25/3ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 040116  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  
 

  مترطول  27،900
اتيلن فاضالبي و بستن  نصب علم انشعاب با لوله پلي

  .سر لوله
040201  
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     در نقب گذاري  لوله عمليات.   پنجم فصل
  

    مقدمه
  
)  اتصالي باهرنوع (  فاضالبي  بتني هاي  با لوله  در نقب گذاري  لوله  از عمليات  مختصري ، شرح050113 تا 050101   در رديفهاي  شده  مفاد درج.1 

  :  زير است  شرح  رديفها، به  اين  تفصيلي ، و عمليات است
  . كار  مختلف راحل در م  الزم برداري  نقشه  كارهاي  مسير و انجام  كردن آماده. 1ـ1 
، و يا تا  و چيدن به نحو مناسب  كار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از كارفرما، بسته  تحويل ها و اتصاليها، از محل  لوله  و حمل بارگيري. 2ـ1 

  . و چيدن به نحو مناسب  كار و باراندازي صاليها تا پايها و ات  لوله  مجدد و حمل  با بارگيري  درآنجا، همراه  و باراندازي فرعيانباشت   هاي محل
   نقب  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب  الزم  شيب  رعايت  ضمن  سرندي  با خاك ، تسطيح  نقب  كف بندي شيب. 3ـ1 
  ).  لزوم در صورت(
   آنها بارعايت ، و نصب  نصب  محل  و به  نقب  داخل ها و اتصاليهابه  لوله قال، انت  مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل حفاظت. 4ـ1 

  .  الزم شيب
 مورد   تا تراكم  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن ، پخش  سرندي  مورد نظر، با خاك  تا ارتفاع  نقب  درون هاي  لوله  اطراف خاكريزي. 5ـ1 

  .  فني  مشخصات  طبق لزوم
   بهاي  بيشتر، به  متر عمق  هريك  ازاي  درصد به10 شود،   انجام1 بند   در رديفهاي  شده  تعيين  بيشتر از عمق  در عمقهاي گذاري لوله نانچهچ. 2 

ر بيشتر باشد  دو مت  درصد، اگر عمق10 متر بيشتر باشد   يك ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  مي  مورد، اضافه  بند، برحسب  اين واحد رديفهاي
  .شود  مي  محاسبه  تناسب كسر متر به.  بيشتر هاي  عمق  براي  ترتيب  همين  درصد و به20=2×10
، و   است  فاضالبي اتيلن پلي  هاي  با لوله  در نقب گذاري  لوله  از عمليات  مختصري ، شرح050208 تا 050201   در رديفهاي  شده مفاد درج. 3 

  :   زير است  شرح  رديفها، به  اين  تفصيلي عمليات
  . كار  مختلف  در مراحل  الزم برداري  نقشه  كارهاي  مسير و انجام  كردن آماده. 1ـ3 
  هاي محل، و يا تا  و چيدن به نحو مناسب  كار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از كارفرما، بسته  تحويل ها، از محل  لوله  و حمل بارگيري. 2ـ3 

  . و چيدن به نحو مناسب  كار و باراندازي ها تا پاي وله ل  مجدد و حمل  با بارگيري  درآنجا، همراه  و باراندازي رعيفانباشت 
   نقب  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب  الزم  شيب  رعايت  ضمن  سرندي  با خاك ، تسطيح  نقب  كف بندي شيب. 3ـ3 
  ). لزوم  در صورت(
   عمليات  و انجام ها  سرلوله ، تنظيم)  لزوم درصورت (  سر لوله سازي  و آماده ، برش  مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل حفاظت. 4ـ3 

  .  الزم  شيب  آنها بارعايت ، و نصب  نصب  محل  و به  نقب  داخل ها به  لوله ، انتقال  طور كامل  به جوشكاري
   مورد نظر، با خاك  تا ارتفاع  نقب  درون هاي  لوله  اطراف ، خاكريزي  خط  در يك  لوله  داخل  نگهداري ، براي  الزم ها در فواصل مهار لوله. 5ـ3 

  .  فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن ، پخش سرندي
   بهاي  بيشتر، به  متر عمق  هريك  ازاي درصد به5 شود   انجام3 بند   در رديفهاي  شده  تعيين  بيشتر از عمق مقهاي در ع گذاري لوله چنانچه. 4 

 دومتر بيشتر باشد   درصد، اگر عمق5 متر بيشتر باشد   يك ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  مي  مورد، اضافه  بند، برحسب  اين واحد رديفهاي
  .شود  مي  محاسبه  تناسب كسر متر به.  بيشتر  عمقهاي  براي  ترتيب  همين به درصد و 10=2×5
.   است  آن  باالي  طبيعي  زمين  سطح  رقوم  و متوسط  نقب  كف  رقوم  بين  ارتفاع ، اختالف  فصل  اين  در رديفهاي  نقب  كف منظور از عمق. 5 

 و 37102   نمونه  در نقشه  كه  است  نقب  و سقف  كف  رقوم  بين  ارتفاع  و اختالف  نقب ف ك  عرض  ترتيب ، به  نقب  و ارتفاع منظور از عرض
  .  است  شده ، مشخص  اجرايي هاي نقشه
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  به( مجاور   يا جويها و نهرهاي  بارندگي  دارد از طريق  احتمال  كه  است  آبهايي  و دفع ، تخليه  نقب  داخل  سطحي منظور از پمپاژ آبهاي. 6 
  . شود ، وارد نقب)  زيرزميني  آبهاي استثناي

 از حفر   حاصل  از خاك  سرندي خاك  با  لوله  زير و اطراف  خاكريزي ، هزينه37102   نمونه  نقشه ، طبق  فصل  اين هاي  واحد رديف بهاي در. 7 
  .  است  منظور شده نقب

 از شناور   جلوگيري  مشاور، براي  دستور مهندس  و يا به  فني  مشخصات ، طبق  بتني  ساخته  پيش  مهاري  از قطعات  استفاده  لزوم در صورت. 8
  .شود دار برآورد مي  ستاره صورت  به  قطعات  اين  و نصب  و حمل  و ساخت  مصالح  تهيه ، هزينه ريزي  بتن  درهنگام  در نقب  لوله شدن

 شامل پر كردن و تخليه، به طوري كه پس از تخليه، خط لوله عاري از هرگونه ،فنيطبق مشخصات (بندي خط لوله  بهاي انجام آزمايش آب. 9
اتيلن  هاي پلي  و براي لوله050113 تا 050101هاي   درصد بهاي واحد رديف10هاي بتني نقبي، معادل  ، براي لوله)رسوب و مواد زايد باشد

  .شود مي، محاسبه 050208 تا 050201هاي  صد بهاي واحد رديفدر 6نقبي، 
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 

 مترطول 102،000

 ميليمتر و 200لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر
 . متر3عمق كف نقب تا 

 050101 

  
 

  مترطول  123،500
 ميليمتر و 250لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر25/3عمق كف نقب تا 
 050102  

  
 

  مترطول  159،000
 ميليمتر و 300لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر25/3عمق كف نقب تا 
 050103  

  
 

  مترطول  241،000
 ميليمتر و 400لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر25/3عمق كف نقب تا 
 050104  

  
 

  مترطول  311،500
 ميليمتر و 500البي به قطرلوله گذاري با لوله بتني فاض

  . متر5/3عمق كف نقب تا 
 050105  

  
 

  مترطول  340،500
 ميليمتر و 600لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر75/3عمق كف نقب تا 
 050106  

  
 

  مترطول  393،000
 ميليمتر و 700لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر75/3عمق كف نقب تا 
 050107  

  
 

  مترطول  487،500
 ميليمتر و 800لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر4عمق كف نقب تا 
 050108  

  
 

  مترطول  566،000
 ميليمتر و 900لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر4عمق كف نقب تا 
 050109  

  
 

  مترطول  749،000
 ميليمتر 1000طرلوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به ق

  . متر25/4و عمق كف نقب تا 
 050110  

  
 

  مترطول  973،000
 ميليمتر 1200لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر5/4و عمق كف نقب تا 
 050111  

  
 

  مترطول  1،187،000
 ميليمتر 1400لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر75/4و عمق كف نقب تا 
 050112  

  
 

  مترطول  1،213،000
 ميليمتر 1600لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر

  . متر5و عمق كف نقب تا 
 050113  

  
 

  مترطول  84،800
 200اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي

  . متر3ميليمتر و عمق كف نقب تا 
 050201  

  
 

  مترطول  87،900
 225بي به قطر اتيلن فاضال لوله گذاري با لوله پلي

  . متر3ميليمتر و عمق كف نقب تا 
 050202  

  
 

  مترطول  91،200
 250اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي

  . متر3ميليمتر و عمق كف نقب تا 
 050203  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  
 

  مترطول  95،000
 280اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي

  . متر25/3ميليمتر و عمق كف نقب تا 
 050204  

  
 

  مترطول  100،500
 315اتيلن فاضالبي به قطر  لوله گذاري با لوله پلي

  . متر25/3ميليمتر و عمق كف نقب تا 
 050205  

  
 

  مترطول  106،500
  يا350 اتيلن فاضالبي به قطر لوله گذاري با لوله پلي

  . متر25/3 ميليمتر و عمق كف نقب تا 355
 050206  

  
 

  مترطول  116،000
 400اتيلن فاضالبي به قطر  ي با لوله پليلوله گذار

  . متر25/3ميليمتر و عمق كف نقب تا 
 050207  

  
 

  مترطول  130،500
 500اتيلن فاضالبي به قطر  لوله گذاري با لوله پلي

  . متر5/3ميليمتر و عمق كف نقب تا 
 050208  
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    ضالبيفا) G.R.P (  فايبرگالس هاي  با لوله گذاري  لوله عمليات.   ششم فصل
  

    مقدمه
  
   فاضالبي)G.R.P(   فايبرگالس هاي  با لوله  در ترانشه گذاري  لوله  از عمليات  مختصري ، شرح060116 تا 060101   در رديفهاي  شده مفاد درج. 1 

  :   زير است  شرح  رديفها، به  اين  تفصيلي ، و عمليات است
  
  .  الزم برداري  نقشه  كارهاي  و انجام اريگذ  مسير لوله  كردن  و آماده تميز كردن. 1-1
، و يا تا   در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  كار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از كارفرما، بسته  تحويل ها و اتصاليها، از محل  لوله  و حمل بارگيري. 1-2

  .  در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  كار و باراندازي ها تا پاي  لوله د و حمل مجد  با بارگيري  درآنجا، همراه  و باراندازي  فرعي  انباشت هاي محل
  .  در كنار ترانشه حاصلهريختن خاكموردنظر، و    تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع حفر ترانشه. 1-3
در  (  ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب سرندي  خاك  و پخش ، ريختن  ترانشه  كف  و تسطيح بندي شيب. 1-4

  ).  لزوم صورت
،   الزم  شيب  آنها با رعايت  و نصب  ترانشه ها و اتصاليها درون  لوله ، قراردادن  مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل حفاظت. 1-5

  . له سرلو  در موارد برش  الزم  يا جوشكاري  تراش  با عمليات همراه
  .  سرندي ، با خاك  ترانشه  درون هاي  لوله  و روي  اطراف خاكريزي. 1-6
   رسوب  از هرگونه  عاري  لوله ، خط  از تخليه  پس  كه  طوري ، به  و تخليه  پركردن شاملطبق مشخصات فني و ،   لوله  خط بندي  آب آزمايش. 1-7

  .و مواد زايد باشد
، و   زمين  تا سطح  ترانشه اليه  به   اليه پركردن ، فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي ، با وسايل دي سرن  خاك  و كوبيدن پخش. 1-8

   تكميلي  و ساير عمليات ) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري  حاصل  درصد پروكتور استاندارد با خاك85   حداقل  با تراكم  آن  و كوبيدن پاشي آب
  . الزم

   اتصال  محلهاي  آزمايش از روش  ميليمتر و باالتر،700 قطر   به )G.R.P(  فايبرگالسهاي   لوله  بندي  آب آزمايشانچه براي چن. 2 

  )Joint Test( ، شود هاي اين فصل كسر مي رديف واحد  بهاي از ،به ازاي هر متر طول لوله درصد 9استفاده شود.  
   بيشتر، به  متر عمق  هريك  ازاي  درصد به37 شود،   انجام  فصل  اين  در رديفهاي  شده  تعيين تر از عمق بيش  در عمقهاي گذاري لوله چنانچه. 3

متر بيشتر   دو  درصد، اگر عمق37 متر بيشتر باشد   يك ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  مي  مورد، اضافه ، برحسب  فصل  اين  واحد رديفهاي بهاي
  .شود  مي  محاسبه  تناسب كسر متر به.  بيشتر  عمقهاي  براي  ترتيب  همين  به درصد و74=2×37باشد 

،   عمليات  كل  به ، نسبت1 بند   شرح ، به  فاضالبي)G.R.P(   فايبرگالس هاي  بالوله گذاري  كار لوله  از مراحل  هريك  انجام  هزينه درصد تقريبي. 4
  .گيرد  قرار مي  مورد استفاده  موقت وضعيتهاي  صورت خت پردا  براي ، كه است  شده  درج5  در جدول
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    مختلف  با قطرهاي فاضالبي) G.R.P (  فايبرگالس هاي  لوله ، براي گذاري  لوله  عمليات  مختلف  مراحل درصدپرداخت. 5  جدول
  

  شماره  200-250  300-600  700-1200  1400-2000  )ميليمتر(قطر لوله 
  د قابل پرداختدرص  شرح عمليات  رديف

  5/6  5/6  5/6  6   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
   مقدمه2-1، طبق بند باراندازي

8  5/6  4  5/2  

  5/26  25  24  18  حفر ترانشه  3
  4  4  3  3   ترانشه  كف  كردن  و آماده تسطيح  4
  18  21  20  5/22   آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصاليها درون  لوله قراردادن  5
  11  9  8  8   سرندي ، با خاك  ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف خاكريزي  6
  5/5  5/6  10  5/13  آزمايش آب بندي خط لوله  7
  26  24  22  21  لي تكمي عمليات و  خاكريز نهاييپخش و كوبيدن خاك سرندي،   8

  100  100  100  100  جمع
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 

 مترطول 130،000

فاضالبي به  (G.R.P) لوله گذاري با لوله فايبرگالس
 . متر2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 200قطر

 060101 

  
 

  مترطول  150،500
فاضالبي به ) G.R.P( فايبرگالسلوله گذاري با لوله

  . متر2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 250قطر
 060102  

  
 

  مترطول  175،000
فاضالبي به ) G.R.P(لوله گذاري با لوله فايبرگالس

  . متر25/2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 300قطر
 060103  

  
 

  مترطول  179،000
فاضالبي به ) G.R.P(لوله گذاري با لوله فايبرگالس

  . متر25/2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 350رقط
 060104  

  
 

  مترطول  206،000
فاضالبي به ) G.R.P(لوله گذاري با لوله فايبرگالس

  . متر5/2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 400قطر
 060105  

  
 

  مترطول  252،000
فاضالبي به ) G.R.P(لوله گذاري با لوله فايبرگالس

  . متر75/2  ميليمتر و عمق ترانشه تا500قطر 
 060106  

  
 

  مترطول  278،500
فاضالبي به ) G.R.P(لوله گذاري با لوله فايبرگالس

  . متر75/2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 600قطر 
 060107  

  
 

  مترطول  329،000
فاضالبي به ) G.R.P(لوله گذاري با لوله فايبرگالس

  . متر3 ميليمتر و عمق ترانشه تا 700قطر 
 060108  

  
 

  مترطول  399،000
فاضالبي به ) G.R.P(لوله گذاري با لوله فايبرگالس

  . متر3 ميليمتر و عمق ترانشه تا 800قطر 
 060109  

  
 

  مترطول  453،000
فاضالبي به ) G.R.P(لوله گذاري با لوله فايبرگالس

  . متر25/3ميليمتر و عمق ترانشه تا  900قطر
 060110  

  
 

  مترطول  491،500
فاضالبي به ) G.R.P(برگالسلوله گذاري با لوله فاي

  . متر25/3 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1000قطر
 060111  

  
 

  مترطول  589،000
فاضالبي به ) G.R.P(لوله گذاري با لوله فايبرگالس

  . متر5/3ميليمتر و عمق ترانشه تا  1200قطر
 060112  

  
 

  مترطول  742،000
فاضالبي به ) G.R.P(لوله گذاري با لوله فايبرگالس

  . متر75/3  ميليمتر و عمق ترانشه تا1400رقط
 060113  

  
 

  مترطول  892،500
فاضالبي به ) G.R.P(لوله گذاري با لوله فايبرگالس

  . متر4ميليمتر و عمق ترانشه تا  1600قطر
 060114  

  
 

  مترطول  1،028،000
فاضالبي به ) G.R.P(لوله گذاري با لوله فايبرگالس

  . متر25/4تا ميليمتر و عمق ترانشه  1800قطر
 060115  

  
 

  مترطول  1،183،000
فاضالبي به ) G.R.P(لوله گذاري با لوله فايبرگالس

  . متر5/4ميليمتر و عمق ترانشه تا  2000قطر
 060116  
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  هاي بتني روها و شفت احداث آدم. فصل هفتم
  

     مقدمه
  

   مصرفي  بتن  هر متر مكعب  ازاي  زير، به  شرح  به  الزم  كارهاي  انجام  بهاي ل، شام070101   در جا در رديف  بتني روي  آدم  واحد احداث بهاي. 1 
  : رو است  در آدمC 25  از نوع

 و   پاشي ، آب ، تسطيح  حاصله  خاك  مورد نظر، جابجايي  تا عمق  مكانيكي  وسيله  حفر گود با هر نوع ، شامل  الزم  خاكي  عمليات انجام. 1-1 
  ).  لزوم درصورت( گود   داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ود، تلمبه گ  كف كوبيدن

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

  .هاي ورودي و خروجي دور لوله   بتن  و اجراي رو، تهيه  آدم  عبور از ديواره ها در محل  لوله قطر، جاسازي
  .25C   از نوع  بتن  و اجراي تهيه. 1-4 
  .رو  آدم كف)   لزوم  درصورت  سازي و حفاظ (  و مجراسازي  و ماهيچه20C   از نوع  بتن  و اجراي تهيه. 1-5 
  .25C  ، از بتن  سقف ساخته  پيش  بتني  دال  و نصب  و جابجايي  و ساخت  مصالح تهيه. 1-6 
  .C 12   از نوع  بتن  و اجراي رو، تهيه  آدم  دريچه  نصب  براي  سقف  دال  روي  و آجر چيني  مصالح تهيه. 1-7 
 از   حاصل  درصد پروكتور استاندارد با خاك85   حداقل  با تراكم آن   و كوبيدن پاشي ، و آب  زمين  گود تا سطح  اليه  به  اليه پركردن. 1-8 

  ). خاكريز نهايي ( خاكبرداري
  .  الزم  تكميلي رو و ساير عمليات  آدم  داخل ، نظافت  محل  كردن  و پاك تسطيح. 1-9 

شود   منظور مي070101رو طبق رديف  هاي واحد آدمرو بتني يك پارچه استفاده شود، در اين حالت ب رو از آدم تبصره، چنانچه براي احداث آدم
  . رو است  در آدمC 25   از نوع مصرفيبه ازاي هر متر مكعب بتن ) تهيه و ساخت، حمل و نصب و غيره(هاي مربوط  و شامل تمامي هزينه

   بتن  هر متر مكعب  ازاي  زير، به  شرح  به  الزم  كارهاي  انجام  بهاي ، شامل070201   در رديف ساخته  پيش  بتني روي  آدم  واحد احداث بهاي. 2 
  : رو است  در آدم25C   از نوع مصرفي

 و   پاشي ، آب ، تسطيح  حاصله  خاك  مورد نظر، جابجايي  تا عمق  مكانيكي  وسيله  حفر گود با هر نوع ، شامل  الزم  خاكي  عمليات انجام. 2-1 
  ).  لزوم درصورت( گود   داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني  گود، تلمبه  كف كوبيدن

  ). مايه  كم بتن (10C   از نوع  بتن  و ريختن تهيه. 2-2 
 هر   و به  تعداد الزم ، به  ها و غيره  عبور لوله  محل  سوراخهاي  با تعبيه  همراه  الزم  يا داربست  بست ، و چوب  مصالح  با هرنوع  بندي قالب. 2-3 

  .12C   از نوع  بتن  و اجراي رو، تهيه  آدم  عبور از ديواره ها در محل لوله  قطر، و جاسازي
  .25C   از نوع  بتن  و اجراي تهيه. 2-4 
  .رو  آدم  كف  و مجرا سازي  و ماهيچه20C   از نوع  بتن  و اجراي تهيه. 2-5
  .25C  ، از بتن)  فوقاني  تبديلي  و يا رينگ  ديواره مانند رينگهاي (  ساخته  پيش  بتني  قطعات  و نصب  و جابجايي  و ساخت  مصالح تهيه. 2-6 
  .12C   از نوع  بتن  و اجراي رو، تهيه  آدم  دريچه  نصب  براي  فوقاني  رينگ  روي  و آجرچيني  مصالح تهيه. 2-7 
 از   حاصل  درصد پروكتور استاندارد با خاك85   حداقل  با تراكم  آن  و كوبيدن  پاشي ، وآب  زمين  گود تا سطح  اليه  به  اليه پركردن. 8ـ2 

  ). خاكريز نهايي ( خاكبرداري
  .  الزم  تكميلي رو و ساير عمليات  آدم  داخل ، نظافت  محل  كردن  و پاك تسطيح. 9ـ2 
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   آجرچيني  هرمترمكعب ازاي   زير، به شرح   به  الزم  كارهاي  انجام  بهاي ، شامل070301   در رديف  آجري ديواره رو با  آدم  واحد احداث بهاي. 3 
  : است

 و  پاشي ، آب ، تسطيح  حاصله  خاك  مورد نظر، جابجايي  تا عمق  مكانيكي  وسيله  حفر گود باهرنوع ، شامل  الزم  خاكي  عمليات انجام. 3-1
  ).  لزوم درصورت( گود   داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني  گود، تلمبه  كف كوبيدن

  ). مايه  كم بتن (C 10   از نوع  بتن  و ريختن تهيه. 3-2
  .25C   از نوع  بتن  و اجراي  با تهيه ، همراه  مصالح  با هر نوع  بندي قالب. 3-3
 نما با   صورت  به  داخلي ، سطح  الزم  يا داربست  بست باچوب) دار  سوراخ با آجر ماشيني(رو   آدم  آجري  ديواره  و اجراي  مصالح تهيه. 3-4

 هر قطر،   و به  تعداد الزم ، به ها و غيره  عبور لوله  محل  سوراخهاي ، و نيز تعبيه  و سيمان  ماسه  با اندود از مالت  همراه  خارجي  و سطح بندكشي
  .12C   از نوع  بتن  و اجراي رو، تهيه  آدم  عبور از ديواره ها در محل  لوله و جاسازي

  .رو   آدم  كف  و مجراسازي  و ماهيچه20C   از نوع  بتن راي و اج تهيه. 3-5
  .25C  ، از بتن  سقف ساخته  پيش  بتني  دال  و نصب  وجابجايي  و ساخت  مصالح تهيه. 3-6
  .12C   از نوع  بتن  و اجراي رو، تهيه  آدم  دريچه  نصب  براي  سقف  دال  روي  و آجرچيني  مصالح تهيه. 3-7
 از   حاصل  درصد پروكتور استاندارد با خاك85   حداقل  با تراكم  آن  و كوبيدن  پاشي ، و آب  زمين  گود تا سطح  اليه  به  اليه پركردن. 3-8

  ). خاكريزنهايي ( خاكبرداري
  .  الزم  تكميلي  و ساير عمليات رو  آدم  داخل ، نظافت  محل  كردن  و پاك تسطيح. 9ـ3
، مستلزم توجيه فني و اقتصادي توسط مهندس مشاور )هاي ديواره و رينگ تبديلي فوقاني مانند رينگ(اتيلن  طعات پليرو با ق استفاده از آدم. 4

  :و تاييد كارفرما و رعايت موارد زير است
بازرسي و تحويل ، ساخته، آزمايش يا )يا استاندارد معتبر مشابه(  19537DIN- 3اتيلن، بايد بر اساس استاندارد  رو با قطعات پلي آدم. 4-1

  .شود
بجز  (2 و شامل بهاي انجام كارهاي الزم، به شرح مندرج در بخش 070201اتيلن، طبق رديف  رو با قطعات پلي بهاي واحد احداث آدم. 4-2

  . استاتيلن پلي همراه با حمل و نصب قطعات ،)شود  كه هزينه و حجم بتن آن در محاسبات منظور نمي6-2بند 
  .شود  كارفرما تهيه و به پيمانكار تحويل ميتوسط توسط مهندس مشاور،  تهيه شدهمشخصات فنييلن، طبق ات قطعات پلي. 4-3
  .شود رو در صورت لزوم، به صورت جداگانه و از فصل مربوط پرداخت مي هزينه استفاده از شفته آهك يا سيمان در اطراف آدم. 4-4
، شامل بهاي انجام كارهاي الزم به شرح زير، به ازاي هر متر مكعب 070401در رديف ، راني بهاي واحد احداث شفت بتني درجا براي لوله. 5

  : در شفت است  25Cبتن مصرفي از نوع 
 و   پاشي ، آب ، تسطيح  حاصله  خاك  مورد نظر، جابجايي  تا عمق  مكانيكي  وسيله  حفر گود با هر نوع ، شامل  الزم  خاكي  عمليات انجام. 1ـ5

  ).  لزوم درصورت( گود   داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني  گود، تلمبه ف ك كوبيدن
  ). مايه  كم بتن (10C   از نوع  بتن  و ريختن تهيه. 2ـ5
ها، به تعداد الزم و به هر قطر،  هاي محل عبور لوله الزم همراه با تعبيه سوراخقالب بندي با هر نوع مصالح، و چوب بست و دار بست . 3ـ5

هاي ورودي و خروجي، و تمامي تمهيدات الزم براي امكان تبديل بعدي  ر لولهوها در محل عبور از ديواره شفت، اجراي بتن د  لولهجا سازي
  .شفت به آدم رو

  .25C   از نوع  بتن  و اجراي تهيه. 4ـ5
 از   حاصل  درصد پروكتور استاندارد با خاك85  قل حدا  با تراكم  آن  و كوبيدن پاشي ، و آب  زمين  گود تا سطح  اليه  به  اليه پركردن. 5ـ5

  ). خاكريز نهايي ( خاكبرداري
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  .نظافت داخل شفت و ساير عمليات تكميلي الزم. سطيح و پاك كردن محلت. 6ـ5
  .  است  زمين ، تا سطح)  شالوده روي (  داخل  شده  تمام  كف  بين رو، فاصله  آدم منظور از عمق. 6
، در   براي آدم روها مربوط  با قاب  چدني  و دريچه  و حفاظ و نيز پلهبراي احداث آدم رو و شفت    ميلگرد الزم  و نصب مل، ح  تهيه هزينه. 7

  .  است ها منظور نشده آن واحد  بهاي
 شود،   ديگر استفاده  نوع از بتن چنانچه و  ، بوده25C   ازنوع  مصرفي  بتن  حجم  برحسب  بتني يها  و شفتروها  آدم  بهاي واحد پرداخت. 8

  . شود  مي ، محاسبه بندي  و قالب  بتني  كارهاي  در فصل  شده  درج  رديفهاي  بها طبق اضافه
  .  است5   نوع  سيمان  مصرفي ، سيمان  فصل  اين  رديفهاي در تمام. 9
   زيرزميني  در زير تراز آب  دارد، ولي  ارجحيت  زيرزميني  تراز آب  در باالي ساخته  پيش  بتني روهاي  از آدم  كار، استفاده  سرعت  به توجه با. 10

هاي اين فصل واتر   در بهاي واحد رديف. شود استفاده) 4بخش (اتيلن  رو با قطعات پلي يا آدم) 1بخش ( درجا   بتني روهاي  بايد از آدم فقط
  .استاپ و مواد آب بند منظور نشده است

  .گيرد  قرار مي روها مورد محاسبه  آدم  مشابه  روش ، به  فاضالب آوري  جمع  شبكه  داخل  كوچك هاي نهخا  تلمبه  احداث هزينه. 11
  .شود  مي بها محاسبه  فهرست  اين  در ساير فصلهاي  مربوط  مورد، از رديفهاي ، برحسب  ريزشي روهاي  آدم  براي  الزم  اضافي  عمليات هزينه. 12
   مورد نظر در اين  بندي  و قالب  بتني  بها، در مورد كارهاي  فهرست  اين  بندي  و قالب  بتني  كارهاي  فصل  مقدمه8 و 6 تا 2  مفاد بندهاي. 13

  .رود  نيز بكار مي فصل
  .شود هاي موقت درج و پرداخت مي ، در صورت وضعيت4به شرح بند  ، كارهاي مربوطهمهشفت بتني، پس از اتمام ر هزينه احداث ه. 14
هاي ابنيه و شبكه جمع آوري فاضالب، با  هاي موجود در فهرست  از رديف،، بسته به موردكارهاي الزم براي تبديل شفت به آدم رو  هزينه. 15

  .شود برآورد ميمحاسبه احجام كار، 
، در   عمليات  كل  به ، نسبت3 تا 1  دهاي بن  شرح ، به  مختلف روها در انواع  آدم  كار احداث  از مراحل  هر يك  انجام  هزينه در صد تقريبي. 16

   شده  انجام  عمليات  منظور كردن براي.  گيرد  قرار مي  مورد استفاده  موقت  وضعيتهاي  صورت  محاسبه  براي  كه  است  شده  درج6  جدول
   طبق  آن  به  مربوط روها و قيمت  از آدم  هر يك ني آجرچي  و يا حجمC 25   بتن  مورد، ابتدا حجم  به ، بسته  موقت  وضعيهاي روها در صورت آدم

رو   آدم  قيمت  و به  آمده رو بدست  هر آدم  شده  انجام  عمليات  به ، درصد مربوط6   از جدول  با استفاده سپس. شود  مي  محاسبه  مربوط رديفهاي
  . خواهد شد رو محاسبه  آدم  يا آجرچيني  بتن  قطعي  حجم ، براي ي نهاي  قيمت  است بديهي.  شود  مي  درج  موقت  وضعيت  و در صورت اعمال
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  .  مختلف هاي عمق رو با  آدم  انواع  احداث  عمليات  مختلف  مراحل درصد پرداخت. 6  جدول
  

  هرعمق به درجا بتني  رو  آدم  و عمق نوع
 به هر ساخته پيش بتني

  عمق
تا به عمق آجري 

   متر3حدود 
  شماره
  رديف

  درصد قابل پرداخت  ح عملياتشر
  11  11  6   مايه  كم  بتن  و اجراي  كف حفر گود، تسطيح  1

2  
 و  ها و ماهيچه  لوله ها با جاسازي ديواره كرسي و  شالوده اجراي

  مجراسازي
82  68  55  

  15  5/7  5/4   سقف اجراي  3
  19  5/13  5/7   تكميلي  و عمليات ، نظافت خاكريز نهايي  4

  100  100  100  جمع
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 070101  . به هر عمق،احداث آدم روي بتني درجا مترمكعب بتن 3،481،000 

  070201   .عمقهر  به ،احداث آدم روي بتني پيش ساخته  مترمكعب بتن  3،674،000   

  
 

4،080،000  
مترمكعب آجر 

  چيني
  070301   . متر3 به عمق تا ،جرياحداث آدم رو با ديواره آ

  070401   .احداث شفت بتني در جا، به هر عمق مترمكعب بتن  2،667،000   
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    نوار حفاري  و مرمت  خاكي عمليات.   هشتم فصل
    مقدمه

 خاكريز   محل  حجم ر حسب، ب ، و خاكريزي  مناسب  خاك  تهيه  و رديفهاي  حفاري  محل  حجم ، بر حسب حفاري  به  مربوط رديفهاي. 1
  .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 رديفهاي. 2
 و مواد زايد باشد،  خاك  به مربوط انچهچن خاكريز، و   محل  حجم  باشد، بر حسب  مناسب  متر اگر در مورد خاك500 از   بيش  حمل رديف. 3

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

 از   كه  خاكي  براي  آن گيري شود و اندازه  مي  بار پرداخت  يك  مورد تنها براي متر، در هر50 حداكثر   تا فاصله  مصرفي  خاك  جابجايي رديف. 4
   برگشت  كنار ترانشه  از دپو به  كه  خاكي ، و براي  جابجا شده  خاك تناسب  به  حفاري  محل  حجم شود، برحسب  مي  دپو منتقل  به كنار ترانشه

  .شود  مي نجام خاكريز ا  محل  حجم ، برحسب  است  شده داده
 081201   و رديفهاي است ، منظور شده گذاري  لوله  فصلهاي  واحد رديفهاي ، در بهاي  لوله  و روي  زير،اطراف  سرندي  خاك  كوبيدن هاي هزينه. 5
،   آزمايشگاه  در گزارش  شده  درج  نتايج  و براساس  فني  مشخصات ، طبق) خاكريز نهايي (  سرندي  خاك  روي  خاك  كوبيدن ، براي081202و 

  .  است  شده  كوبيده  خاك ، حجم  محاسبه مبناي.   است  پرداخت قابل
   مصالح  حجم  هم  خاك  و باراندازي  هر فاصله  به ، حمل ، بارگيري  برداشتن ، هزينه  در مسير لوله  روسازي  اجراي  رديفهاي در قيمت. 6

  .  است  شده بيني ،پيش روسازي
  .شود  مي ، محاسبه080603   رديف  نيز، طبق  بتني  و بلوكهاي  زير موزاييك  مالت  تخريب ههزين. 7
   لوله  عبور خط  معابر در محلهاي  و روسازي  زيرسازي  عمليات  به ، مربوط080705 تا 080701   در رديفهاي  شده  واحد درج  و بهاي شرح. 8

  . اير كارها مجاز نيست س  رديفها، براي  از اين  و استفاده است
و روها   آدم  و احداث  در ترانشه گذاري  لوله  فصلهاي  رديفهاي ، براي  فصل  در اين  زير زميني  كار زير تراز آب  اجراي بهاي  اضافه رديف. 9

 و ارتفاع آّب در زمان بها  فهرست ين ا  به  منضم  نمونه هاي  نقشه طبق( يا گود   از ترانشه  حجمي  و برحسب  است  شده در نظر گرفتهها  شفت
  .شود  مي ، محاسبه  است  زيرزميني  زير تراز آب ، كه)اجرا، قبل از شروع پمپاژ

   محاسبه080201   شود، از رديف  انجام  مكانيكي با وسايل چنانچه 080808 و 080807   رديفهاي  به  مربوط  اضافي  خاكي  عمليات هزينه. 10
   قابل  فصل  در اين مربوط  رديفهاي  برحسب   الزم  دستي  عمليات بهاي   مقدور نباشد، اضافه  مكانيكي  از وسايل  استفاده چنانچهشود و  مي

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

   و آجر و خاك  و بتن  و ماسه مانند شن (  مصالح  انواع  و حمل  بارگيري  از صعوبت  ناشي هاي  هزينه  به  مربوط081402 و 081401  رديفهاي. 11
   معابر تا عرض  براي  و فقط  آنهااست ، و باراندازي  دستي ها، با وسايل  لوله و انواع)   از خاكبرداري  حاصل هاي  و نيز نخاله  و زيراساس و اساس

   بنايي  كارهاي  براي  دستي  حمل رديف. شود  مي  كارفرما، پرداخت  مشاور و تصويب  مهندستاييد   و در صورت فاصله ديوار به ديوار، متر،6
   بر حسب  مصالح هر نوع با   پر كردن  و براي  شده  حفاري  محل  حجم  خاكها و مواد زايد برحسب ، براي  اجرا شده  عمليات  حجم برحسب

  . قابل پرداخت نيست081002 رديف 081401 با پرداخت رديف .شود  مي گيري ، اندازه  پر شده  محل حجم
 و   نقشه  كار طبق  كيلومتر و اجراي30  تا فاصلهيا سيمان    آهك  حمل  به  مربوط هاي  هزينه ، تمام ريزي  شفته  به  مربوط در رديفهاي. 12

   رديفهاي  كيلومتر طبق30مازاد بر يا سيمان    آهك  حمل  و فقط ، منظور شده  هر شكل  و به  در هر محل  شفته  و جادادن  و ريختن، مشخصات
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 مقدار سيمان يا آهك طبق دستور كار مهندس مشاور خواهد بود و چنانچه مقدار سيمان بيشتر از مقدار .  است محاسبه   قابل  و نقل  حمل فصل
  . شود  استفاده مي،هاي فصل يازدهم، كارهاي بتني و قالب بندي  در رديف مربوط باشد، براي مازاد آن از رديفمندرج

  براي)   با كاتر يا تخريب  از برش اعم (  مسير لوله  پوشش سازي  آماده  عمليات  هزينه  به ، مربوط080606 تا 080601   واحد رديفهاي بهاي. 13
  بيني روها پيش  آدم  و احداث گذاري  لوله  در رديفهاي  حفاري  جزو هزينه  موارد ياد شده  برداشتن  هزينه  است بديهي.  ست ا  مسير لوله حفاري
  .شود  مي گيري  اندازه  شده  تخريب  محل  حجم  برحسب  تخريب رديفهاي.   است شده
  .گيرد  قرار مي  ندارد، مورد استفاده  و زيراساس  اساس  به نياز  كه  مواردي  و براي  بوده  مستقل" كامال080703  رديف. 14
هاي   و در صورت لزوم حفاري در زمينگيرد  قرار مي  مورد استفاده قب در ن گذاري  لوله  در حالت  فقط081604 تا 081601  رديفهاي. 15

 با اعمال ضريب ،080106 تا 080103هاي  ديف از ر،سنگي يا برخورد با قطعات بزرگ سنگ كه به تشخيص مهندس مشاور بايد خرد شود
   الزم  متر و يا رامپ2/1 قطر بيشتر از   به  چاه  ميله  به  مربوط  اضافي  خاكي  عمليات هزينهاري در نقب، ذلوله گ  در حالت. شود  استفاده مي،40/1

شود و   مي  محاسبه،080202 و 080201   از رديفهاي، شود  انجام كي مكاني  با وسايل چنانچه،   نقب  داخل  به اتيلن پلي  هاي  لوله  انتقال براي
   قابل براي حجم اضافي  فصل  در اين  مربوط  رديفهاي  برحسب  الزم  دستي  عمليات بهاي  مقدور نباشد، اضافه  مكانيكي  از وسايل  استفاده چنانچه
   به ، بسته081306 تا 081303 و 081001 و 080806 تا 080801  هاي  رديف، از  محل  خاك  نبودن  مناسب ضمناً در صورت.   است محاسبه
  .شود  مي استفاده مورد،

 مشاور   مهندس  تشخيص  به  برخورد شود كه  سنگ  بزرگ  قطعات ، به080102  و080101   شماره  رديفهاي  اجراي  ضمن  كه در مواردي. 16
هاي  يفد، از ر  سنگي شوند، حفاري  مي  شكسته  كه  سنگهايي  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خرد كردن  مستلزم  آن برداشت
   .شود  منظور مي بسته به مورد، 080106 تا 080103

  . منظور شده است080104 در بهاي رديف ،يله مناسب براي عمل كرد چكش هيدروليكي، مانند بيل مكانيكيهزينه وس. 17
هاي   با تاييد كارفرما، استفاده از كمپرسور همراه با چكش، استفاده شود، مگر در شرايطي كه080104براي حفاري در سنگ بايد از رديف . 18

   .بادي اجتناب ناپذير باشد
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 

 مترمكعب 11،300

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث 
، چنانچه براي حفر ترانشه و ها  و شفتآدم روها

گودبرداري در زمينهاي نرم و خاكريزي، استفاده از 
 وسايل مكانيكي به علت موقعيت مكاني مقدورنباشد

 متر 2و عمليات خاكي با دست و حداكثر تا عمق 
 . بر حسب حجم محل حفاري انجام شود،

 080101 

  

 

  مترمكعب  46،300

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث 
، چنانچه براي حفر ترانشه و ها  و شفتآدم روها

گودبرداري در زمينهاي سخت و خاكريزي، استفاده از 
به علت موقعيت مكاني مقدورنباشد وسايل مكانيكي 

 متر 2و عمليات خاكي با دست و حداكثر تا عمق 
  . بر حسب حجم محل حفاري انجام شود،

 080102  

  

 

  مترمكعب  518،500

به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري در ترانشه  اضافه بها
، چنانچه حفاري در ها  و شفتو احداث آدم روها

 حلي با كمپرسور به علت شرايط م،سنگيهاي  زمين
 و وسايل دستي و حداكثر تا هاي بادي همراه با چكش

  . متر انجام شود2عمق 

 080103  

  

 

  مترمكعب  185،500

 رديفهاي فصلهاي لوله گذاري در ترانشه  اضافه بها به
ها، چنانچه حفاري در  ها و شفت رو و احداث آدم

هاي هيدروليكي  هاي سنگي، با استفاده از چكش زمين
  . متر انجام شود2كثر تا عمق و حدا

 080104  

  

 

  مترمكعب  19،000

، هر گاه 080104 تا 080101اضافه بها به رديفهاي 
 متر باشد، براي حجم 2عمق ترانشه يا گود بيش از 

 4 متر يك بار و براي حجم واقع بين 4 تا 2واقع بين
 متر دو بار و به همين ترتيب، براي عمقهاي 6تا 

  .بيشتر

 080105  

  

 

  مترمكعب  11،900

، چنانچه استفاده از 080103اضافه بها به رديف 
مقدور نباشد  وسايل مكانيكي به علت موقعيت مكاني،

  .و خاكريزي نهايي با دست انجام شود

080106  

  
 

  مترمكعب  11،100
خاكبرداري اضافي در زمينهاي ريزشي با وسيله 

  .مكانيكي، به منظور ايجاد شيب يا عمق مناسب
 080201  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 

  مترمكعب  21،900

خاكريزي در زمينهاي ريزشي و در محلهايي كه 
خاكبرداري اضافي انجام شده است، همراه با پخش و 

 85 سانتيمتري، با تراكم 15كوبيدن خاك در قشرهاي 
  .درصد پروكتور استاندارد

 080202  

  

 

  مترمربع  24،300

چوب بست الزم براي ديواره ترانشه هاو گودها، به 
تامين شرايط ايمني كار در محلهايي كه چوب منظور 

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

 080301  

  

 

  مترمكعب  119،500

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري در ترانشه 
، براي آن قسمت از ها  و شفتو احداث آدم روها

عمليات كه زير تراز آب زيرزميني انجام شود و شدت 
راوش آبهاي زيرزميني، به حدي باشد كه استفاده از ت

  .تلمبه موتوري اجتناب ناپذير باشد

 080401  

  

 

  مترطول  265،500

 100تهيه مصالح و نصب لوله هاي زهكش بتني به قطر
 ميليمتر، با بندباز، براي انتقال آب به محل تلمبه 200تا 

هاي موتوري و يا محل دفع آب، همراه با حفاري، 
  .و ريختن مصالح الزم اطراف لولهتهيه 

 080501  

  

 

  مترطول  331،500

تهيه مصالح و نصب لوله هاي زهكش پالستيكي 
 ميليمتر، براي انتقال آب به 200 تا 110مشبك به قطر

محل تلمبه هاي موتوري و يا محل دفع آب، همراه 
  .با حفاري، تهيه و ريختن مصالح الزم اطراف لوله

 080502  

  
 

  ترمكعبم  170،000
تهيه مصالح زهكشي طبق مشخصات و به كاربردن آن 

  .در زهكشيها
 080503  

  
 

  مترمكعب  276،000
بدون استفاده از  (تخريب پوشش آسفالتي درمسير لوله

  .)كاتر
 080601  

  080602   .تخريب پوشش بتني درمسير لوله  مترمكعب  598،000   

  
 

  مترمكعب  189،500
ي پوشش آسفالت و تخريب هر نوع پوشش، به استثنا

  .بتن، در مسير لوله
 080603  

  
 

  مترطول  9،310
 سانتيمتر 7برش آسفالت با كاتر به عمق تا 

  ).گيري برحسب طول هر خط برش اندازه(
 080604  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 

  مترطول  1،660

  به ازاي هر سانتيمتر080604اضافه بها به رديف 
گيري برحسب  اندازه( سانتيمتر 7مازاد بر  عمق اضافه
  ).هر خط برشطول 

 080605  

  
 

  مترمكعب  165،500
تخريب پوشش آسفالتي بين دو خط برش داده شده با 

  .كاتر در مسير لوله
080606  

  

 

  مترمكعب  326،000

مرمت مسيرلوله، شامل كندن مجدد خاك روي ترانشه 
يا گود، آب پاشي و كوبيدن بستر، تهيه مصالح زير 

وبيدن پاشي و ك اساس و اساس، ريختن، پخش، آب
  .آن، با تراكم الزم

 080701  

  

 

  مترمربع  50،100

تهيه مصالح، ريختن، پخش و كوبيدن بيندر و توپكا، 
همراه باتك كت و پريمكت، به ازاي هر يك سانتيمتر 

  .ضخامت آسفالت كوبيده شده

 080702  

  

 

  مترمربع  49،400

مرمت مسيرلوله، شامل كندن مجدد خاك روي ترانشه 
 و كوبيدن بستر، تهيه مصالح، ريختن، پاشي يا گود، آب

پخش و كوبيدن اساس قيري، بيندر و توپكا، همراه 
باتك كت و پريمكت، به ازاي هر يك سانتيمتر 

  .ضخامت آسفالت كوبيده شده

 080703  

  

 

  مترمربع  261،000

تهيه مصالح و اجراي كامل روسازي در مسير لوله، با 
با كندن مجدد بلوكهاي بتني به اشكال مختلف، همراه 

پاشي و كوبيدن بستر،  خاك روي ترانشه يا گود، آب
  .ماسه ريزي و كوبيدن آن

 080704  

  

 

  مترمربع  175،500

تهيه مصالح و اجراي كامل روسازي در مسير لوله، با 
پوشش موزاييك، همراه با كندن مجدد خاك روي 

  .ترانشه يا گود، آب پاشي و كوبيدن بستر

 080705  

  

 

  ترمكعبم  109،000

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، 
حمل و پخش مصالح سنگي طبيعي به جاي استفاده از 

  .خاك سرند شده محلي

 080801  

  

 

  مترمكعب  118،500

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، 
حمل و پخش مصالح سنگي شكسته با دانه بندي تا 

  . جاي استفاده از خاك سرند شده محلي ميليمتر به19

 080802  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 

  مترمكعب  170،000

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، 
 جاي استفاده از خاك  حمل و پخش ماسه شسته به

  .سرند شده محلي

 080804  

  

 

  مترمكعب  110،000

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، 
جاي استفاده از  ، به)كفي(خش ماسه خاكدار حمل و پ

  .خاك سرند شده محلي

 080805  

 

  مترمكعب  103،000

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، 
حمل و پخش ماسه بادي به جاي استفاده از خاك 

  .سرند شده محلي

 080806  

 

  مترمكعب  182،500
ودخانه اي تهيه مصالح وخشكه چيني با سنگ قلوه ر

  .در كف ترانشه، به منظور پي سازي
 080807  

  
 

  مترمكعب  368،000
تهيه مصالح و خشكه چيني با سنگ الشه در كف 

  .ترانشه، به منظور پي سازي
 080808  

  

 

  مترمكعب  3،460

 متر، باهر وسيله 50جا به جايي خاك تا فاصله حداكثر
ل دپو مكانيكي، از كنار ترانشه، ميله چاه يا گود به مح

يا برعكس، در مواردي كه بارگيري و باراندازي انجام 
  .نمي شود

 080901  

  

 

  مترمكعب  19،600

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه 
 از خارج كارگاه، )سرند شده يا نشده (خاك مناسب
 متري، باراندازي و ريسه كردن آن در 500حمل آن تا 
هايي كه خاك كنده  يا محلهاي سنگي و  مسير ترانشه

  .شده براي استفاده مناسب نباشد

 081001 

  
 

  مترمكعب  18،800
جمع آوري خاك و مواد زايد، بارگيري، حمل تا 

  . متري و باراندازي آن500فاصله 
 081002  

  
 

  مترمكعب  14،600
بارگيري خاك و مواد زايد، از محل انباشت موقت، 

  .ي آن متري و بارانداز500حمل تا فاصله 
 081003  

  

 

3،470  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

حمل خاك مناسب ياخاك و مواد زايد در هر نوع راه، 
موضوع ( متر500درصورتي كه فاصله حمل بيش از

 كيلومتر باشد، به 10تا) 081003 تا 081001رديفهاي 
كسركيلومتر، . متر 500ازاي هر يك كيلومتر اضافه بر

  .به تناسب محاسبه مي شود

 081101  



  عمليات خاكي و مرمت نوار حفاري. فصل هشتم
 1392آوري و انتقال فاضالب سال  فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع

 
 

 40

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 

3،160  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

حمل خاك مناسب ياخاك و مواد زايد در هر نوع راه، 
 30 كيلومتر تا10درصورتي كه فاصله حمل بيش از

 10كيلومتر باشد، به ازاي هر يك كيلومتر اضافه بر
  .كسر كيلومتر، به تناسب محاسبه مي شود.كيلومتر 

 081102  

  

 

2،840  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

 مناسب ياخاك و مواد زايد در هر نوع راه، حمل خاك
 كيلومتر باشد، به ازاي 30چنانچه فاصله حمل بيش از 

كسركيلومتر، به . كيلومتر 30هر يك كيلومتر اضافه بر 
  .تناسب محاسبه مي شود

 081103  

  

 

  مترمكعب  22،200

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري در ترانشه 
، براي پخش و كوبيدن ها ت و شفو احداث آدم روها

 15خاك داخل ترانشه يا گود، در قشرهاي 
  . درصد پروكتور استاندارد90سانتيمتري، با تراكم 

 081201  

  

 

  مترمكعب  30،300

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري در ترانشه 
، براي پخش و كوبيدن ها  و شفتو احداث آدم روها

 15شرهاي خاك داخل ترانشه يا گود، در ق
  . درصد پروكتور استاندارد95سانتيمتري، با تراكم 

 081202  

  
 

  مترمكعب  302،500
 كيلوگرم آهك 150شفته ريزي با خاك محل و 

  .شكفته در مترمكعب شفته
 081301  

  

 

  مترمكعب  456،500

ريزي با خاك تهيه شده مناسب شن دار از خارج  شفته
كفته در  كيلوگرم آهك ش150محل به هر فاصله، با 

  .مترمكعب شفته

 081302  

  

 

  مترمكعب  300،000

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي شفته 
 كيلوگرم آهك شكفته در 150ريزي با خاك محل و 

مترمكعب شفته، به جاي استفاده ازخاك سرند شده 
  .محلي

 081303  

  

 

  مترمكعب  469،000

ي، براي شفته اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذار
ريزي با خاك تهيه شده مناسب شن دار از خارج 

 كيلوگرم آهك شكفته در 150محل به هر فاصله، با 
مترمكعب شفته، به جاي استفاده از خاك سرند شده 

  .محلي

 081304  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 

  مترمكعب  90،800

، براي 081304 تا 081301اضافه بها به رديفهاي 
ترمكعب  كيلوگرم آهك شكفته در م50افزايش هر 

  . كيلوگرم، به تناسب محاسبه مي شود50كسر.شفته 

 081305  

  
 

  مترمكعب  190،500
 كيلوگرم سيمان در 100شفته ريزي با خاك محل و 

  .متر مكعب شفته
081306  

  

 

  مترمكعب  291،000

شفته ريزي با خاك تهيه شده مناسب شن دار از 
 كيلوگرم سيمان در 100خارج محل به هر فاصله، با 

  .مكعب شفتهمتر 

081307  

  

 

  مترمكعب  -67،100

براي تهيه سيماني  و شفتههاي بتن  رديف بها به  كسر
جاي استفاده از خاك    به،مصالح، ساخت و ريختن

هاي  در رديفيا خاكريز نهايي،  ،سرند شده محلي
  .روها  و احداث آدمگذاري هاي لوله فصل

081308  

  
 

  مترمكعب  74،300
مصالح با هر وسيله دستي، و بارگيري و حمل انواع 

  .باراندازي
 081401  

  
 

  شاخه  12،600
 ميليمتر، با هر 300بارگيري و حمل انواع لوله تا قطر

  .وسيله دستي، و باراندازي
 081402  

  

 

  مترمكعب  13،400

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري در ترانشه 
از  ، براي صعوبت ناشيها  و شفتو احداث آدم روها

  .وجود مهاريهاي سپرها در عرض ترانشه يا گود

 081501  

  

 

  مترمكعب  166،500

 4 متر و عمق تا 2/1حفاري دستي ميله چاه با قطر تا 
متر و خارج كردن خاك حفاري شده و انتقال آن به 

  . متر10فاصله تا 

 081601  

  

 

  مترمكعب  97،500

 متر و عمق كف 5/1حفاري دستي نقب با ارتفاع تا 
 متر و خارج كردن خاك حفاري شده و 4ا نقب ت

  . متر10انتقال آن به فاصله تا

 081602  

  

 

  مترمكعب  95،300

 متر و عمق 5/1حفاري دستي نقب با ارتفاع بيش از 
 متر و خارج كردن خاك حفاري شده و 4كف نقب تا 

  . متر10انتقال آن به فاصله تا

 081603  

  

 

  مترمكعب  15،300

، چنانچه 081603 تا 081601 اضافه بها به رديفهاي
 متر باشد، به ازاي هر يك مترعمق 4عمق بيش از 

  كسرمتر به تناسب محاسبه.بيشتر 

 081604  
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    فوالدي كارهاي.   نهم فصل
   مقدمه

  

مأخذ   ، و به نظيمي ت هاي  جلسه ، دستور كارها و صورت ها، مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  كار طبق ، وزن  فصل  اين هاي در رديف. 1 
  .شود  و منظور مي ، محاسبه  سازنده  كارخانه هاي  يا جدول  استاندارد مربوط هاي جدول

   وزن  بها يا اضافه ، اضافه  بابت  و از اين ، در قيمتها منظور شده  آرماتوربندي  يا سيم  الكترود، مفتول  و مصرف تهيه  به  مربوط هاي هزينه. 2 
  .دشو  نمي پرداخت

  مانند، براساس  مي  باقي  و در بتن  قرار گرفته گردها مورد استفاده  ميل  فاصله منظور حفظ  به  مورد نياز كه هاي ها و سنجاقك  خرك بهاي. 3 
  .  است  پرداخت  قابل  مربوط هاي  رديف  و طبق  شده  تنظيم هاي  جلسه صورت
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 

 كيلوگرم 30،500

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده، 
 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي 10به قطر تا 

 .الزم

 090101 

  

 

  كيلوگرم  23،500

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده، 
ن مسلح با سيم پيچي  ميليمتر براي بت18 تا 12به قطر 

  .الزم

 090102  

  

 

  كيلوگرم  24،800

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار 
 ميليمتر براي بتن مسلح با 10، به قطر تاAIIاز نوع 

  .سيم پيچي الزم

 090201  

  

 

  كيلوگرم  20،900

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار 
 ميليمتر براي بتن مسلح 18 تا 12، به قطر AIIاز نوع 

  .با سيم پيچي الزم

 090202  

  

 

  كيلوگرم  20،300

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار 
 ميليمتر براي بتن 20 و بيش از20، به قطرAIIاز نوع 

  .مسلح با سيم پيچي الزم

 090203  

  

 

  كيلوگرم  24،900

گردآجدار تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل 
 ميليمتر براي بتن مسلح با 10، به قطر تا AIIIاز نوع 

  .سيم پيچي الزم

 090204  

  

 

  كيلوگرم  21،000

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار 
 ميليمتر براي بتن مسلح 18 تا 12، به قطر AIIIاز نوع 

  .با سيم پيچي الزم

 090205  

  

 

  كيلوگرم  20،400

خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار تهيه، بريدن، 
 ميليمتر براي بتن 20 و بيش از20، به قطرAIIIاز نوع 

  .مسلح با سيم پيچي الزم

 090206  

  

 

  كيلوگرم  880

اضافه بها به رديفهاي نصب ميل گرد، چنانچه 
كارگذاري ميل گرد، زير تراز آبهاي زيرزميني انجام 

توري شود و براي آبكشي، به كاربردن تلمبه مو
  .ضروري باشد

 090301  

  
 

  كيلوگرم  22،500
تهيه و نصب دريچه چدني آدم رو با قاب مربوط به 

  .طور كامل
 090401  

  090402   .تهيه و نصب پله چدني در ديوارآدم روها  كيلوگرم  35،000   

  
 

  كيلوگرم  42،400
تهيه و نصب پله ياحفاظ ازميل گرد و لوله فوالدي در 

  .ديوار آدم روها
 090501  

  
 

  عدد  102،000
تهيه و نصب پله فوالدي با روكش پلي پروپيلن در 

  .ديوار آدم روها
090502  
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    با سپر فوالدي  سپركوبي كارهاي.   دهم فصل 
    مقدمه

 تا   طول  به فوالدي، با سپر   ترانشه  دو طرف  ديواره  سپركوبي  از عمليات  مختصري ، شرح100103 تا 100101   در رديفهاي  شده مفاد درج. 1 
  :  زير است  شرح  رديفها،به  اين  تفصيلي ، و عمليات متر است12

  .  سپركوبي  آنها در محل ، و باراندازي  و عرضي  طولي  مهاريهاي  و حمل  و بارگيري تهيه. 1ـ1 
 و   و جوشكاري  سپركوبي  محل  كار به  از پاي  حمل با ، همراه  مشخصات  به  با توجه  كوبيدن  سپرها براي  طول  سازي  و آماده اصالح. 2ـ1 

  .  الزم برشكاري
   و چفت  بودن  شاقولي ، و كنترل  نگهدارنده  داربست  در محل  لوله  ترانشه  سپرها و استقرار سپرها در دو طرف  نگهدارنده استقرار داربست. 3ـ1 

  . آنها و بست
   انحراف ، عدم  بودن  شاقولي  با كنترل  موردنظر همراه  عمق  به ، باتوجه اي  ويبره  هيدروليكي ا سپركوب، ب  ترانشه  سپرها در دوطرف كوبيدن. 4ـ1 

  . آنها در يكديگر  و بست از مسير و چفت
 تعداد   به ، باتوجه شه تران  از خاكبرداري  در هر مرحله  و عرضي  طولي  بامهاريهاي  شده  سپركوبي  ترانشه  داخل  و عرضي  طولي مهار بندي. 5ـ1 

  .  الزم  و جوشكاري  با برشكاري ، همراه  اجرايي هاي  نقشه  جزييات  طبق  در ارتفاع  مهاربندي طبقات
 1 در بند  مندرج  با مشخصات  شده  كوبيده  سپرهاي  كردن  خارج  از عمليات  مختصري ، شرح100203 تا 100201   در رديفهاي  شده مفاد درج. 2 

  :  زير است  شرح  رديفها، به  اين  تفصيلي ، و عمليات است
  .  الزم  با برشكاري  مهاريها، همراه  كردن خارج. 1ـ2 
  . اي  ويبره  هيدروليكي ، با سپركوب  ترانشه  در دوطرف  شده  كوبيده  فوالدي  سپرهاي  كردن خارج. 2ـ2 
  .  الزم  و جابجايي  ترميمي  و برشكاري  با جوشكاري  مجدد، همراه  استفاده ، براي  شده رج خا  سپرها و مهاريهاي  سازي  و آماده تميز كردن. 3ـ2 
. شود  مي  كارفرما تحويل  كار، به  كار، در پاي  مزبور در انتهاي شود، و مصالح  مي  كارفرما انجام  كار توسط  پاي  آنها به  سپرها و حمل تهيه. 3 

  . ذكر شود ايد در اسناد مناقصه سپرها ب  و مشخصات ضمناً نوع
   سپرها و مهاريها و تجهيزات  و انتقال  جابجايي  باشد، و نيز هزينه  ديده  صدمه  در اثر كوبيدن  كه  سپرهايي  و ترميم ، جوشكاري  بريدن هزينه. 4 

  . است  واحد رديفها منظور شده ، دربهاي  ترانشه مورد نياز در طول
 ببيند، سپر   شود و سپر صدمه  منحرف  كوبيدن  پيمانكار، امتداد سپر در حين  از طرف  مشخصات  رعايت قصور و عدم   علت  به چنانچه. 5 

   وجه گونه  سپرها، هيچ  گونه  اين  و درآوردن  كوبيدن براي.  شود  انجام  و مشخصات  نقشه  طبق  شود و مجدداً سپركوبي  كشيده مزبور بايد بيرون
  .شود  نمي ت پرداخ اضافي

   در نظر گرفته  متر مربع  صورت شود، به  مي  و مهاربندي  سپركوبي  ترانشه  دوطرف  اينكه  به  سپر، با توجه  كردن  و خارج  سپركوبي رديفهاي. 6 
   قسمت  آن  براي3/0  ضريب  با اعمال (  شده  سپركوبي  و عمق  شده  سپركوبي  ترانشه  متر طول  حاصلضرب  مورد نظر براساس سطح.   است شده

 در   مندرج  دستور كار بيشتر از طولهاي  براساس  از سپر كه  قسمت  آن  براي5/0   و يا ضريب  است  قرار گرفته  طبيعي  از زمين  خارج از سپر كه
  .شود  مي ، محاسبه  ترانشه  عمق  به ، باتوجه  مربوط  و از رديف ، تعيين) باشد  فصل  اين رديفهاي

   مشابه  روش ، به  شده  كوبيده  سپرهاي  كردن  خارج  عمليات هزينهو    دو طرف  ديواره  سپركوبي  عمليات روها نيز، هزينه در مورد گود آدم. 7 
  .شود  مي محاسبه 10/1و با اعمال ضريب    فصل  اين  از رديفهاي  و با استفاده ترانشه
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 

 مترمربع 588،000

 6سپركوبي دو طرف ترانشه با سپر فوالدي به طول تا 
 . متر4متر و عمق ترانشه تا 

 100101 

  
 

  مترمربع  813،500
سپركوبي دو طرف ترانشه با سپر فوالدي به طول بيش 

  . متر6 تا 4متر و عمق ترانشه بيش از 9 تا 6از 
 100102  

  
 

  مترمربع  948،000
سپركوبي دو طرف ترانشه با سپر فوالدي به طول بيش 

  . متر8 تا 6 متر و عمق ترانشه بيش از 12 تا 9از 
 100103  

  
 

  مترمربع  288،000
خارج كردن سپرهاي فوالدي دو طرف ترانشه با طول 

 . متر6تا 

 100201  

  
 

  مترمربع  379،500
خارج كردن سپرهاي فوالدي دو طرف ترانشه با طول 

  .متر9 تا 6بيش از 
 100202  

  
 

  مترمربع  443،000
خارج كردن سپرهاي فوالدي دو طرف ترانشه با طول 

  . متر12 تا 9بيش از 
 100203  
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    بندي  و قالب  بتني كارهاي.   يازدهم فصل
    مقدمه

  
  . شود  مشخص  ديگري  نوع صراحت  به كه، مگر آن است) 1  نوع (  پرتلند معمولي ، سيمان  مصرفي ، سيمان  فصل  اين  رديفهاي در تمام. 1 
  .است   فني مشخصات  به ، با توجه اي  رودخانه  يا شكسته اي  رودخانه  طبيعي صورت  به  فصل  در اين  مصرفي  و ماسه  شن نوع. 2 
 و هر   بتن  كردن ، مرتعش  مختلف اشكال  به  بتن ، ريختن  مصرف  تا محل  ساخت  از محل  بتن  و حمل  بتن ، ساختن  مصالح بندي  دانه هزينه. 3 

  ، 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 رديفها منظور شده

ريزي و   معاونت برنامهنظام فني اجرايي دفتر 120   شماره نشريه (  ايران  بتن نامه  آيين ، طبق  فصل  در اين كار رفته  به  بتن  انواع مشخصات. 4 
  . است)  نظارت راهبردي رياست جمهوري

  :  زير است  جدول  طبق ريزي  بتن  در برآورد رديفهاي  مفروض مقدار سيمان. 5 
  

  )كيلوگرم(مقدار سيمان تقريبي   نوع بتن  شماره رديف
110101  10 C  150  
110102  12 C  200  
110103  16 C  250  
110104  20 C  300  
110105  25 C  350  

  
  .  دو است  از آن  يا تركيبي  يا فلزي  مانند چوبي  قالب  هر نوع  شامل  فصل  اين بندي  قالب رديفهاي. 6 
  .  است  محاسبه مالك دارد   تماس  با قالب  كه  شده  ريخته  بتن بنديها، سطوح  قالب گيري در اندازه. 7 
   نگهدار، ايجاد پخ  فاصله  و نصب  قالبها، تهيه ، تميز كردن  چوبي  قالب  كردن ، رنده بست بند، چوب  پشت هاي ، هزينه بندي  قالب در رديفهاي. 8 

   .  است  منظور شده  قالب  رهاساز و باز كردن ، ماده  الزم  و مهره  و پيچ ، ميخ ، سيم  قالب در گوشه
شود و   مي  مورد، استفاده ، برحسب ريزي  بتن  از رديفهاي  حالت  شود و دراين  انجام  مخصوص  از پمپ  بايد با استفاده  با بتن  نقب پركردن. 9 

  .شود  نمي  پرداخت  پمپ  براي  بهايي  اضافه گونه هيچ
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  C10  110101.  تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع مترمكعب 574،000 
  C12.   110102تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع   مترمكعب  650،000   
  C16  110103. تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع   مترمكعب  705،500   
  C20   110104. تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع  مترمكعب  754،000   
  C25.   110105 تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع  مترمكعب  799،000   

 

  مترمكعب  27،200
ريزي، چنانچه ضخامت بتن  اضافه بها به رديفهاي بتن

  . سانتيمتر يا كمتر باشد15
 110201  

  
 

  مترمكعب  13،200
ريزي، هر گاه بتن ريزي در  اضافه بها به رديفهاي بتن

  . انجام شودبتن مسلح
 110202  

  

 

  مترمكعب  53،000

اضافه بها براي بتن ريزي زير تراز آبهاي زيرزميني، 
چنانچه براي آبكشي، به كاربردن تلمبه موتوري 

  .ضروري باشد

 110203  

  
 

  كيلوگرم  19
اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، چنانچه به جاي 

  . استفاده شود2 از سيمان نوع 1سيمان نوع 
 110204  

  
 

  كيلوگرم  39
اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، چنانچه به جاي 

  . استفاده شود5 از سيمان نوع 1سيمان نوع 
 110205  

  

 

  كيلوگرم  900

اضافه بها براي مصرف سيمان اضافي، نسبت به عيار 
درج شده در جدول مقدمه فصل، براي رديفهاي بتن 

  . استفاده شود1ريزي، درصورتي كه از سيمان نوع

 110206  

  

 

  كيلوگرم  -900

كسربها براي مصرف سيمان كمتر، نسبت به عياردرج 
شده در جدول مقدمه فصل، براي رديفهاي بتن ريزي، 

  . استفاده شود1چنانچه از سيمان نوع 

 110207  

 

  مترطول  1،960
بندكشي لوله هاي بتني فاضالبي با مالت ماسه سيمان 

  ).ندكشياندازه گيري برحسب متر طول ب ( 1:4
 110301  

  
 

  مترمربع  146،000
تهيه مصالح و قالب بندي درهر عمق و ارتفاع، براي 

  .كارهاي بتني، همراه با بازكردن قالب
 110401  

  

 

  مترمربع  27،700

 براي قالب بندي زير تراز 110401اضافه بها به رديف
آبهاي زيرزميني، چنانچه براي آبكشي، به كار بردن 

  .ي باشدتلمبه موتوري ضرور

 110402  

  
 

  كيلوگرم  141،000
 براي عبور ،تهيه و جاگذاري غالف پالستيكي در بتن

  .لوله و ساير مصارف
110501  
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    و نقل حمل.   دوازدهم فصل
   مقدمه

   تحويل  پيمانكار، از محل توسط   شده  تهيه  كارفرما يا مصالح  تحويلي  مصالح ، براي  كيلومتر و باراندازي30   تا فاصله ، حمل  بارگيري هزينه. 1 
 مازاد   حمل هزينه.   است  شده بها در نظر گرفته  فهرست  اين  رديفهاي ، در قيمت  مصرف  تا محل  از انبار كارگاه  و همچنين  تا انبار كارگاه يا تهيه

   مورد بر اساس ، بر حسب  چدني  و دريچه  و قاب اتصاليها، پلهها،  ، آجر، لوله ، آهك  سنگي ، مصالح  آالت ، آهن  سيمان  كيلومتر، تنها، براي30بر 
  . نخواهد شد  پرداخت اي  جداگانه  حمل  هزينه گونه ، هيچ  ساير مصالح شود و براي  مي  پرداخت  فصل  اين رديفهاي

   زير تعيين شرح گيرد، به  قرار مي مورد استفاده كيلومتر 30 مازاد بر   حمل  هزينه  در محاسبه  كه1 بند   موضوع  از مصالح مقادير هر يك. 2 
  :شود مي

   سيمان. 1ـ2 
  .شود  مي ، محاسبه  سيمان  اتالف  درصد براي6  اضافه ، به  در بتن  عيار سيمان ، بر اساس  مقدار سيمان

   آالت آهن. 2ـ2 
 و   تقويتي  و ورقهاي ، لوله ، سپري ، نبشي ، ناوداني  تيرآهن انند انواع، م  متداول ، از ميلگرد و پروفيلهاي  فوالد مصرفي  كيلوگرم  هر يك ازاي  به

  .شود ، منظور مي  حمل  بابت  كيلوگرم05/1شود،   مي  مشخص  اجرايي هاي  و نقشه  مشخصات  بر اساس  كه تصالي
  . و آهك) دار  ريشه ، سنگ  قلوه ، سنگ ، ماسه شن (  سنگي مصالح. 3ـ2 
  .شود  مي  محاسبه  و ماسه  شن  تن2/2،   بتن  انواع  متر مكعب هر براي. 1ـ3ـ2 
  .شود  مي  محاسبه  قلوه  سنگ  تن2،  سنگ  با قلوه  چيني  خشكه  هر متر مكعب براي. 2ـ3ـ2 
  .شود  مي دار محاسبه  ريشه  سنگ  تن84/1دار،   ريشه  با سنگ  چيني  خشكه  هر متر مكعب براي. 3ـ3ـ2 
   شفته  هر متر مكعب ، و براي  سنگي  مصالح  تن2،   شده  كوبيده ، زيراساس ، اساس  زهكشي ، مصالح ، ماسه  شن هر متر مكعب  براي. 4ـ3ـ2 

  .شود  مي ، محاسبه  مصرفي  پودر آهك  وزن ، معادل آهكي
 و يا   مقادير مصالح  محاسبه  استناد براي  و قابل است   حمل هاي  هزينه  احتساب  تنها براي  فصل  اين  مقدمه  در بندهاي  شده مقادير تعيين. 3 

  .ساير موارد، نخواهد بود
  :شود  مي  زير تعيين شرح ، به  حمل  هزينه  پرداخت ، براي  سيمان  حملمبدا. 4 
 خريد بايد   محل  حالت در اين.   است  مربوط  كارخانه ، محل  حملمبدا شود،   خريداري  داخلي هاي  مستقيماً از كارخانه  سيمان چنانچه. 1ـ4 

  . كارفرما برسد  مشاور و تصويب  مهندستاييد قبالً به
 مورد نظر را توليد   سيمان كه (  سيمان  كارخانه  نزديكترين  محل  حملمبدا نشود،   خريداري  داخلي هاي  مستقيماً از كارخانه  سيمان چنانچه. 2ـ4 

  .، خواهد بود)كند مي
  :شود  مي  زير تعيين شرح  به  حمل  هزينة  پرداخت والد، براي ف مبدأ حمل .5
   براي  شود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  داخلي توليد كنندگان، مستقيماً از فوالد   كه در صورتي .1ـ5

 بايد قبالً   خريد يا تحويل  محل  حالت در اين.  خواهد بود  تحويل  محل،كز مر  خريدهاي  و براي توليد   محل داخليتوليد كنندگان خريد از 
  . كارفرما برسد  مشاور و تصويب تأييد مهندس به
   نشود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه داخليتوليد كنندگان مسقيماً از فوالد    كه در صورتي .2ـ5

  . شوند هاي نورد نيز جزو توليدكنندگان محسوب مي كارخانه. كند محل توليد فوالد به كارگاه است كه فوالد مورد نظر را توليد مينزديكترين 
  .شود  مي  محاسبه  پاكتي  و سيمان آالت  آهن  حمل  رديفهاي طبق...  و  ، آجر وآهك  سنگي  مصالح  حمل بهاي. 6
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 50/2   ضريب  و اعمال  پاكتي  و سيمان آالت  آهن  حمل  واحد رديفهاي  از بهاي ، با استفاده  چدني  و دريچه قاب و   اتصاليها و پله  حمل بهاي. 7
  .شود  مي محاسبه

فاضالبي مخصوص لوله راني يا بتن پليمري و بتني    فاضالبي)G.R.P(   و فايبرگالس ، بتني  سيمان  آزبست هاي  لوله  حمل  رديفهاي بهاي. 8 
.  است  شده بيني  ميليمتر، پيش300 قطر   به  لوله ، براي) گذاري  در لوله  مفيد هر شاخه  متر طول  و براساس  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد كل ايبر(

   ضرايب تر، و اعمال ميليم300 قطر   به  لوله  حمل  واحد رديفهاي  از بهاي  مورد، با استفاده  با ساير قطرها، برحسب  فوق هاي  لوله  حمل بهاي
  .شود  مي ، تعيين7   در جدول  شده درج

  
  راني  فاضالبي مخصوص لوله يا بتن پليمري و بتنيفاضالبي) G.R.P (  و فايبرگالس ، بتني  سيمان  آزبست هاي  لوله  حمل ضريبهاي. 7  جدول

  
  700  600  500  450  400  350  300  250  200  )ميليمتر(قطر لوله 

  5/4  5/4  3  3  75/1  25/1  1  74/0  51/0  ضريب
    2000  1800  1600  1400  1200  1000  900  800  )ميليمتر(قطر لوله 

    26  5/19  5/15  13  11  5/8  5/7  7  ضريب
    

   حمل  لوله  شاخه  تعداد كل براي( فاضالبي مخصوص لوله راني اتيلن پليو    فاضالبي اتيلن پلي و   سي  وي  پي هاي  لوله  حمل  رديفهاي بهاي. 9 
 با   فوق هاي  لوله  حمل بهاي.   است  شده بيني  ميليمتر، پيش315قطر   به  لوله ، براي) گذاري  در لوله  مفيد هر شاخه  متر طول  و براساس شده

  ، تعيين8   در جدول شده   درج  ضرايب  ميليمتر، و اعمال315قطر   به  لوله  حمل  واحد رديفهاي  از بهاي  مورد، با استفاده سايرقطرها، بر حسب
  .شود مي

   فاضالبي مخصوص لوله رانياتيلن پلي و   فاضالبي اتيلن پلي و  ي س  وي  پي هاي  لوله  حمل هاي ضريب. 8  جدول
  

  315  280  250  225  200  )ميليمتر(قطر لوله 
 يا 350

355  
400  450  

  2  35/1  35/1  1  77/0  61/0  5/0  35/0  ضريب
  1200  1000  900  800  710  630  560  500  )ميليمتر(قطر لوله 

  5/13  9  9  5/5  5/5  5/5  3  3  ضريب
  
   پرداخت  پاكتي  و سيمان آالت  آهن  حمل  رديفهاي  كيلومتر باشد، طبق450تا )  مقصد- مبدا (  حمل  مسافت چنانچه   فله  سيمان  حمل بهاي. 10 

به قيمت  50/1   ضريب ، با اعمال  پاكتي ن و سيما آالت  آهن  حمل  رديفهاي اساس كيلومتر باشد، بر 450 بيشتر از   حمل شود و اگر مسافت مي
  .شود  مي  پرداخت كيلومتر30 از كسر   پس، مسير  طول تمامهاي مربوط، براي  رديف

  .شود  مي درصد، پرداخت 30  اضافه  به  فصل  اين  واحد رديفهاي  شود، بهاي  انجام  و شني  خاكي  در راههاي  مصالح  حمل چنانچه. 11 
 ياد   در دفترچه  كه ، و در مورد راههايي  است  و ترابري  راه  وزارت  مسافت  دفترچه  آخرين  طبق  راه ، نزديكترين  حمل  مسافت  تعيين مبناي. 12 

  .شود  مي  آنها تعيين  مشاور، فاصله س نظر مهند ، طبق  فاصله  كوتاهترين ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعيين  براي ، مسافتي شده
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 

   كيلومتر-تن  720

 30حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به مازاد بر
 . كيلومتر75كيلومتر، تا فاصله 

 120101 

  
 

    كيلومتر-تن   485
اد بر حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به ماز

  . كيلومتر150 كيلومتر، تا فاصله 75
 120102  

  
 

    كيلومتر-تن   305
حمل آهن آالت وسيمان پاكتي، نسبت به مازاد بر 

  . كيلومتر300 كيلومتر، تا فاصله 150
 120103  

  
 

    كيلومتر-تن   250
حمل آهن االت و سيمان پاكتي، نسبت به مازاد بر 

  . كيلومتر450 كيلومتر، تا فاصله 300
 120104  

  
 

    كيلومتر-تن   215
حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به مازاد بر 

  . كيلومتر750 كيلومتر، تا فاصله 450
 120105  

  
 

    كيلومتر-تن   180
حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به مازاد بر 

  . كيلومتر750
 120106  

  

 

100  
  -مترطول 
  كيلومتر

 بتني و فايبرگالس هاي آزبست سيمان،  حمل لوله
)G. R. P (ميليمتر، نسبت به 300فاضالبي به قطر 

  . كيلومتر75 كيلومتر تا فاصله 30مازاد بر

 120201  

  

 

69  
  -مترطول 
  كيلومتر

 هاي آزبست سيمان، بتني و فايبرگالس  حمل لوله
)G. R. P (ميليمتر، نسبت به 300فاضالبي به قطر 

  . كيلومتر150 كيلومتر تا فاصله 75مازاد بر 

 120202  

  

 

43  
  -مترطول 
  كيلومتر

 هاي آزبست سيمان، بتني و فايبرگالس  حمل لوله
)G. R. P (ميليمتر، نسبت به 300فاضالبي به قطر 

  . كيلومتر300 كيلومتر تا فاصله 150مازاد بر 

 120203  

  

 

36  
  -مترطول 
  كيلومتر

 هاي آزبست سيمان، بتني و فايبرگالس حمل لوله
) G. R. P ( ميليمتر، نسبت به 300فاضالبي به قطر 

  . كيلومتر450 كيلومترتا فاصله 300مازاد بر 

 120204  

  

 

31  
  -مترطول 
  كيلومتر

 هاي آزبست سيمان، بتني و فايبرگالس حمل لوله
) G. R. P (ميليمتر، نسبت به 300فاضالبي به قطر 

  . كيلومتر750 كيلومترتا فاصله 450مازاد بر 

 120205  

  

 

26  
  -مترطول 
  كيلومتر

 هاي آزبست سيمان، بتني و فايبرگالس  حمل لوله
)G. R. P ( ميليمتر، نسبت به 300فاضالبي به قطر 

  . كيلومتر750مازاد بر 

 120206  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 

60  
  -مترطول 
  كيلومتر

اتيلن فاضالبي به  حمل لوله هاي پي وي سي و پلي
ا  كيلومتر ت30 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 315قطر 

  . كيلومتر75فاصله 

 120301  

  

 

40  
  -مترطول 
  كيلومتر

اتيلن فاضالبي به  حمل لوله هاي پي وي سي و پلي
 كيلومتر تا 75 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 315قطر 

 . كيلومتر150فاصله 

 120302  

  

 

25  
  -مترطول 
  كيلومتر

اتيلن فاضالبي به  حمل لوله هاي پي وي سي و پلي
 كيلومتر تا 150، نسبت به مازاد بر ميليمتر315قطر 

  . كيلومتر300فاصله 

 120303  

  

 

21  
  -مترطول 
  كيلومتر

اتيلن فاضالبي به  حمل لوله هاي پي وي سي و پلي
 كيلومتر تا 300 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 315قطر 

  . كيلومتر450فاصله 

 120304  

  

 

18  
  -مترطول 
  كيلومتر

اتيلن فاضالبي به  حمل لوله هاي پي وي سي و پلي
 كيلومترتا 450 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 315قطر 

  . كيلومتر750فاصله 

 120305  

  
 

15  
  -مترطول 
  كيلومتر

اتيلن فاضالبي به  حمل لوله هاي پي وي سي و پلي
  . كيلومتر750 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 315قطر 

 120306  
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  عمليات لوله راني.  زدهمسي  فصل
  

   همقدم
سازي هـر زوج شـفت ارسـال و دريافـت و كليـه               ، شرح مختصري از عمليات آماده     130104 تا   130101مفاد درج شده در رديفهاي       .1

ــه    ــات لولـ ــراي عمليـ ــراي اجـ ــزات الزم، بـ ــي   تجهيـ ــر ترا    (رانـ ــدون حفـ ــيني بـ ــذاري ماشـ ــه گـ ــاري و لولـ ــحفـ   شهنـ
(Micro tunnelling & Pipe jacking، شرح زير استه و عمليات تفصيلي اين رديفها، بعمق است، هر  در دو جهت ودر :  

 و فضاي عملياتي اطـراف آنهـا و انجـام كارهـاي نقـشه               ي احداث شده    ها  تميز كردن، محصور كردن و آماده كردن محل شفت         .1-1
  .برداري الزم

 باز  ،) داخل شفت ارسال    الزم به  اجزايشامل انتقال   (انتقال و استقرار و نصب و راه اندازي دستگاه لوله راني و ساير تجهيزات                .1-2
 .كردن و جابجايي و استقرار و نصب و راه اندازي مجدد دستگاه براي اجراي عمليات در جهت ديگر در همان شفت

 اندازي در محـل     بار، بارگيري، حمل و     ) الزم از شفت   اجزايشامل خارج كردن    ( باز كردن دستگاه لوله راني و ساير تجهيزات          .1-3
 .شفت ارسالي بعدي

  مورد ، با استفاده از رديفهـاي موجـود در فهرسـت        به  ، بسته   1 براي تكميل عمليات آماده سازي مورد نظر در بند           ،رهاي الزم ساير كا  .2
 هاي مربوط در فهرسـت پايـه        هاي الزم در فهرست مذكور از رديف        در صورت عدم وجود رديف      و شبكه جمع آوري فاضالب   پايه  
 پـشت بنـد     )در صـورت نيـاز    (تخريـب    مانند احـداث و      ،شود  د، به دفعات الزم، محاسبه مي     ، با برآورد احجام و مقادير هر مور       ابنيه

 و يا در فهرست تجهيز و برچيدن كارگـاه           ، در باال يا داخل شفت      مورد نياز براي استقرار تجهيزات     دستگاه لوله راني و يا ابنيه موقت      
 فهرسـت تجهيـز     421104 تـا    421101و   420903ز و يـا رديفهـاي      دستورالعمل تجهي  7-2 مانند موارد مرتبط با بند       ،شود  منظور مي 

  .كارگاه
 فاضـالبي مخـصوص در   اتـيلن  پليهاي  ، شرح مختصري از عمليات لوله راني با لوله130202 و 130201مفاد درج شده در رديفهاي       .3

 : هر عمق است، و عمليات تفصيلي اين رديفها، به شرح زير است

هاي انباشـت   ل تهيه، بسته به مورد، تا پاي كار و باراندازي و چيدن به نحو مناسب، و يا تا محل            ها، از مح    بارگيري و حمل لوله    .3-1
  .ها تا پاي كار و باراندازي و چيدن به نحو مناسب فرعي و باراندازي در آنجا، همراه با بارگيري مجدد و حمل لوله

 در  ، داخل شفت و متعاقبأ خارج ساختن آنها از شفت          نوك حفار به    حلزوني و   و )يك متري  (انتقال قطعات پايلوت و كيسينگ     .3-2
 .مقاطع الزم

اجراي مراحل پايلوت و حفاري نقب و كيسينگ گذاري، با رعايت و كنترل مـداوم و دقيـق شـيب و امتـداد الزم، بـا دسـتگاه                            .3-3
ز كـردن كامـل داخـل       مناسب داراي سيستم تخليه حلزوني، همراه با انتقال خاك و مواد حاصل از حفـاري بـه بـاالي شـفت و تميـ                       

 .ها كيسينگ

هـا و   ، تنظـيم سـر لولـه   )درصورت لزوم(حفاظت كامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجي، برش و آماده سازي سر لوله                 . 3-4
ها به داخل نقب و به محل نصب، به كمك دستگاه، نصب آنها بـا رعايـت شـيب                     انجام عمليات جوشكاري به طور كامل، انتقال لوله       

 .ها از نقب به كمك دستگاه رج كردن كيسينگالزم و خا

 خط لوله، طبق مشخصات فني و شامل پر كردن و تخليه، به طوري كه پس از تخليه، خـط لولـه  عـاري از                           آزمايش آب بندي   .3-5
 .هرگونه رسوب و مواد زايد باشد

 فاضـالبي    يـا بـتن پليمـري      هـاي بتنـي    ، شرح مختصري از عمليات لوله راني با لولـه         130303 تا   130301ده در رديفهاي    شمفاد درج    . 4
  :، به شرح زير است مخصوص در هر نوع زمين و در هر عمق است، و عمليات تفصيلي اين رديفها
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هـاي    تا پاي كار و باراندازي و چيدن به نحو مناسب، و يا تا محل،ها، از محل تهيه، بسته به مورد   ها و اتصالي    بارگيري و حمل لوله    .4-1
ها تا پاي كار و بارانـدازي و چيـدن بـه نحـو                ها و اتصالي    ازي در آنجا، همراه با بارگيري مجدد و حمل لوله         انباشت فرعي و باراند   

  .مناسب
حفاري نقب با رعايت و كنترل مداوم و دقيق شيب و امتداد الزم و انتقال خاك و مواد حاصل از حفاري به باالي شفت، با دستگاه                           .4-2

 ). Slurry(با نوك حفار مناسب و سيستم تخليه دوغابي ) Full face(مناسب داراي سيستم حفاري تمام مقطع 

ها به داخل نقب و بـه         ها به داخل شفت، راندن لوله       ها و اتصالي    حفاظت كامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجي، انتقال لوله           .4-3
 .محل نصب، به كمك دستگاه و نصب آنها با رعايت شيب الزم

، طبق مشخصات فني و شامل پر كردن و تخليه، به طوري كه پس از تخليه، خط لوله  عاري از هرگونه  خط لوله آزمايش آب بندي .4-4
 .رسوب و مواد زايد باشد

 و  130202 و   130201، در بهاي واحـد رديفهـاي       براي بهبود شرايط كار    ، در صورت لزوم و    هزينه تزريق آب در جلوي سيستم حفاري       .5
 .ت پيش بيني شده اس130303 تا  130301

 . درصد رديف مربوط است10 متري استفاده شود، 2، چنانچه از قطعات كيسينگ 130202 و 130201هاي   كسر بها نسبت به رديف .6

و سيـستم تخليـه   ) Open face(باز  از دستگاه داراي سيستم حفاري مقطع چنانچه، 130303  و 130302بت به رديفهاي سها ن ب كسر .7
 .درصد رديف مربوط است 40شود،  ري به باالي شفت، استفاده ا از حفواگني و انتقال خاك و مواد حاصل

 از دستگاه داراي امكانات تامين هواي فشرده در قـسمت حفـاري دسـتگاه،    چنانچه، 130303 تا 130301اضافه بها نسبت به رديفهاي       . 8
 . درصد رديف مربوط است5 استفاده شود،
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(حدوا بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 

4،183،000 

زوج شفت ارسال 
 و دريافت

ها و تجهيزات، براي لوله راني در  آماده سازي شفت
اتيلن فاضالبي مخصوص  هاي پلي دو جهت با لوله

 . ميليمتر400 تا 200به قطرهاي 

 130101 

  

 

10،928،000  
زوج شفت ارسال 

 و دريافت

اي لوله راني در ها و تجهيزات، بر آماده سازي شفت
 فاضالبي  يا بتن پليمريهاي بتني دو جهت با لوله

  . ميليمتر600مخصوص به قطر 

 130102  

  

 

22،753،000  
زوج شفت ارسال 

 و دريافت

ها و تجهيزات، براي لوله راني در  آماده سازي شفت
 فاضالبي  يا بتن پليمريهاي بتني دو جهت با لوله

  . ميليمتر1200مخصوص به قطر 

 130103  

  

 

40،887،000  
زوج شفت ارسال 

 و دريافت

ها و تجهيزات، براي لوله راني در  آماده سازي شفت
 فاضالبي  يا بتن پليمريهاي بتني دو جهت با لوله

  . ميليمتر2000مخصوص به قطر 

 130104  

  
 

  متر طول  2،235،000
 به ،اتيلن فاضالبي مخصوص لوله راني با لوله پلي

  . ميليمتر200قطر 
 130201  

  
 

  متر طول  2،456،000
 به ،اتيلن فاضالبي مخصوص لوله راني با لوله پلي

  . ميليمتر400قطر 
 130202  

  
 

  متر طول  5،104،000
 فاضالبي  يا بتن پليمريلوله راني با لوله بتني

  . ميليمتر600 به قطر ،مخصوص
 130301  

  
 

  متر طول  8،444،000
 فاضالبي  يا بتن پليمريلوله راني با لوله بتني

  . ميليمتر1200 به قطر ،مخصوص
 130302  

  
 

  متر طول  13،124،000
 فاضالبي  يا بتن پليمريلوله راني با لوله بتني

  . ميليمتر2000 به قطر ،مخصوص
 130303  

  
 

  ليتر  1،250
، براي تهيه مصالح و ساخت و تزريق مالت بنتونيت

  .روانكاري لوله راني
130401  
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  ها و متعلقات هاي بتني فاضالبي، اتصالي تهيه لوله . دهمچهار  فصل
   مقدمه

  
 300داخلي   هاي بتني ساده فاضالبي، تا قطر       براي لوله  C ASTM/ANSI 14  ها و متعلقات موضوع اين فصل طبق استاندارد         ها، اتصالي   لوله. 1

 تـا  004از قطـر داخلـي    ،تني فاضالبي مخصوص لولـه رانـي  هاي ب هاي بتني مسلح فاضالبي و لوله  براي لوله  C ASTM/ANSI 76 متر و   ميلي
ها و متعلقاتي كه بـا همـان          ها، اتصالي   هاي اين فصل براي لوله      بهاي واحد رديف  . اند  مشخص شده ) با پوشش داخلي پلي اتيلن    (متر     ميلي 2000

  .صويب كارفرما، نيز قابل اعمال استشوند، در صورت تاييد مهندس مشاور و ت مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر ديگر ساخته مي
فوق، كـه براسـاس مشخـصات مـورد نيـاز كـار توسـط               ) fittings(و متعلقات   ) joints(ها    هاي مربوط به اتصالي     شرح و بهاي واحد رديف    . 2

  .شود هاي ستاره دار تهيه مي به رديف  اند، طبق دستورالعمل كاربرد راجع مهندس مشاور انتخاب شده
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )يالر(كل بهاي

  

 متر طول  

 600رانـي بـه قطـر         لوله بتني فاضالبي مخصوص لوله    
 .ميلي متر

 011041 

  

 متر طول   

 800رانـي بـه قطـر         لوله بتني فاضالبي مخصوص لوله    
 .ميلي متر

 021041  

  

 متر طول   

 1000راني بـه قطـر        لوله بتني فاضالبي مخصوص لوله    
 .ي مترميل

 031041  

  

 متر طول   

 1200راني بـه قطـر        لوله بتني فاضالبي مخصوص لوله    
 .ميلي متر

 401041  

  

 متر طول   

 1400راني بـه قطـر        لوله بتني فاضالبي مخصوص لوله    
 .ميلي متر

 501041  

  

 متر طول   

 1600راني بـه قطـر        لوله بتني فاضالبي مخصوص لوله    
 .ميلي متر

601041  

  

 لمتر طو   

 1800راني بـه قطـر        لوله بتني فاضالبي مخصوص لوله    
 .ميلي متر

701041  

  

 متر طول   

 2000راني بـه قطـر        لوله بتني فاضالبي مخصوص لوله    
 .ميلي متر

801041  

 III.  012041   ميلي متر، كالس 200لوله بتني فاضالبي به قطر  متر طول     

  III.   022041  يلي متر، كالس  م250لوله بتني فاضالبي به قطر  متر طول     
  III.  032041   ميلي متر، كالس 300لوله بتني فاضالبي به قطر  متر طول     
  III.  402041 ميلي متر، كالس 400لوله بتني فاضالبي به قطر  متر طول     
  III.   502041  ميلي متر، كالس 500لوله بتني فاضالبي به قطر  متر طول     
  IV.   602041   ميلي متر، كالس 600وله بتني فاضالبي به قطر ل متر طول     
 IV. 702041   ميلي متر، كالس 700لوله بتني فاضالبي به قطر  متر طول     

 IV. 802041   ميلي متر، كالس 800لوله بتني فاضالبي به قطر  متر طول     

 IV . 902041  ميلي متر، كالس 900لوله بتني فاضالبي به قطر  متر طول     

 IV. 210041   ميلي متر، كالس 1000لوله بتني فاضالبي به قطر  متر طول     

 IV. 211041   ميلي متر، كالس 1200لوله بتني فاضالبي به قطر  متر طول     

 IV. 212041  ميلي متر، كالس 1400لوله بتني فاضالبي به قطر  متر طول     

 IV. 213041  ميلي متر، كالس 1600 قطر لوله بتني فاضالبي به متر طول     

 IV. 214041  ميلي متر، كالس 1800لوله بتني فاضالبي به قطر  متر طول     

 IV. 215041  ميلي متر، كالس 2000لوله بتني فاضالبي به قطر  متر طول     
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  ها و متعلقات هاي پلي اتيلن فاضالبي، اتصالي تهيه لوله.  پانزدهم  فصل

  

   همقدم
  
بهـاي  . انـد    مـشخص شـده    9116-1،  2 و   3 و   1331هاي    ملي ايران به شماره    ها و متعلقات موضوع اين فصل طبق استاندارد         ها، اتصالي   لوله. 1

شـوند، در     ها و متعلقاتي كه با همان مشخصات، طبق اسـتانداردهاي معتبـر ديگـر سـاخته مـي                   ها، اتصالي   هاي اين فصل براي لوله      واحد رديف 
  .تاييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما، نيز قابل اعمال استصورت 

فوق، كـه براسـاس مشخـصات مـورد نيـاز كـار توسـط               ) fittings(و متعلقات   ) joints(ها    هاي مربوط به اتصالي     شرح و بهاي واحد رديف    . 2
  .شود  ميهاي ستاره دار تهيه به رديف  اند، طبق دستورالعمل كاربرد راجع مهندس مشاور انتخاب شده



  ها و متعلقات پلي اتيلن فاضالبي، اتصاليهاي  تهيه لوله. فصل پانزدهم
 1392آوري و انتقال فاضالب سال  فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 كيلوگرم 60،000

لوله پلـي اتـيلن فاضـالبي مخـصوص لولـه رانـي بـه               
 . ميلي متر400 تا 200قطرهاي

 011051 

 012051  . ميلي متر200لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر  متر طول  115،500  

  022051  . ميلي متر250 اتيلن فاضالبي به قطر لوله پلي متر طول  174،000  
  402051  . ميلي متر315لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر  متر طول  292،500  
  502051  . ميلي متر350لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر  متر طول  356،500  
  602051 . ميلي متر400لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر  متر طول  447،500  
  702051 . ميلي متر450لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر  متر طول  614،000  
  802051 . ميلي متر500لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر  متر طول  780،000  
  902051 . ميلي متر600لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر  متر طول  1،157،000  
  210051 . ميلي متر700به قطر لوله پلي اتيلن فاضالبي  متر طول  1،589،000  
  211051 . ميلي متر800لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر  متر طول  2،396،000  
  212051 . ميلي متر900لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر  متر طول  3،180،000  
  213051 . ميلي متر1000لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر  متر طول  3،454،000  
  214051 . ميلي متر1200لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر  متر طول  4،581،000  



  ها و متعلقات هاي آزبست سيمان فاضالبي، اتصالي تهيه لوله. فصل شانزدهم
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  ها و متعلقات هاي آزبست سيمان فاضالبي، اتصالي تهيه لوله. فصل شانزدهم
  

   مقدمه
  
هـاي   يـف بهاي واحد رد. اند  مشخص شده ISO 881 و C ASTM 428 هايها و متعلقات موضوع اين فصل طبق استاندارد     ها، اتصالي   لوله. 1

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

، كـه براسـاس مشخـصات مـورد نيـاز كـار توسـط               فوق) fittings(و متعلقات   ) joints(ها    هاي مربوط به اتصالي     شرح و بهاي واحد رديف    . 2
  .شود هاي ستاره دار تهيه مي به رديف اند، طبق دستورالعمل كاربرد راجع مهندس مشاور انتخاب شده



  ها و متعلقات هاي آزبست سيمان فاضالبي، اتصالي تهيه لوله. فصل شانزدهم
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 كيلوگرم 5،710

 400 تـا    200لوله آزبست سـيمان فاضـالبي بـه قطـر           
 .متر ميلي

 101061 

  

 كيلوگرم  5،600

 1000 تـا    450لوله آزبست سيمان فاضـالبي بـه قطـر          
 .متر ميلي

 201061 

  201061  .هاي آزبست سيمان فاضالبي مانشون اتصال براي لوله كيلوگرم     



  ها و متعلقات هاي پي وي سي فاضالبي، اتصالي تهيه لوله. فصل هفدهم
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  ها و متعلقات هاي پي وي سي فاضالبي، اتصالي تهيه لوله. فصل هفدهم
  

   مقدمه
  
هـا،    هاي اين فـصل بـراي لولـه         بهاي واحد رديف  . اند   مشخص شده  ISO 161 علقات موضوع اين فصل طبق استاندارد     ها و مت    ها، اتصالي   لوله. 1

شـوند، در صـورت تاييـد مهنـدس مـشاور و تـصويب                ها و متعلقاتي كه با همان مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر ديگر ساخته مي              اتصالي
  .كارفرما، نيز قابل اعمال است

فوق، كـه براسـاس مشخـصات مـورد نيـاز كـار توسـط               ) fittings(و متعلقات   ) joints(ها    هاي مربوط به اتصالي     ي واحد رديف  شرح و بها  . 2
  .شود هاي ستاره دار تهيه مي به رديف اند، طبق دستورالعمل كاربرد راجع مهندس مشاور انتخاب شده



  ها و متعلقات هاي پي وي سي فاضالبي، اتصالي تهيه لوله. فصل هفدهم
 1392آوري و انتقال فاضالب سال  فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 010171  .متر  ميلي630 به قطر تا لوله پي وي سي فاضالبي لوگرمكي   



  ها و متعلقات ، اتصالي)G.R.P(هاي فايبر گالس  تهيه لوله. فصل هجدهم
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  ها و متعلقات ، اتصالي)P.R.G(هاي فايبر گالس  تهيه لوله. فصل هجدهم
  

   مقدمه
  
ي اين ها بهاي واحد رديف. اند  مشخص شده10730ملي ايران به شماره  ها و متعلقات موضوع اين فصل طبق استاندارد ها، اتصالي لوله. 1

شوند، در صورت تاييد مهندس  ها و متعلقاتي كه با همان مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر ديگر ساخته مي ها، اتصالي فصل براي لوله
  .مشاور و تصويب كارفرما، نيز قابل اعمال است

براساس مشخصات مورد نياز كار توسط فوق، كه ) fittings(و متعلقات ) joints(ها  هاي مربوط به اتصالي شرح و بهاي واحد رديف. 2
  .شود هاي ستاره دار تهيه مي به رديف اند، طبق دستورالعمل كاربرد راجع مهندس مشاور انتخاب شده



  ها و متعلقات ، اتصالي)G.R.P(هاي فايبر گالس  تهيه لوله. فصل هجدهم
 1392آوري و انتقال فاضالب سال   شبكه جمعفهرست بهاي واحد پايه رشته
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 010181  .متر  ميلي200لوله فايبر گالس به قطر  متر طول 478،000  

  010281  .متر  ميلي2500لوله فايبر گالس به قطر  طولمتر   541،000  
  010381  .متر  ميلي300لوله فايبر گالس به قطر  متر طول  560،500  
  401081  .متر  ميلي350لوله فايبر گالس به قطر  متر طول  627،000  
  501081  .متر  ميلي400لوله فايبر گالس به قطر  متر طول  690،000  
  601081  .متر  ميلي500لوله فايبر گالس به قطر   طولمتر  873،000  
  701081  .متر  ميلي600لوله فايبر گالس به قطر  متر طول  1،035،000  
  801081  .متر  ميلي700لوله فايبر گالس به قطر  متر طول  1،562،000  
  901081  .متر  ميلي800لوله فايبر گالس به قطر  متر طول  1،731،000  
  100181  .متر  ميلي900لوله فايبر گالس به قطر  متر طول  2،377،000  
  110181  .متر  ميلي1000لوله فايبر گالس به قطر  متر طول  3،300،000  
  120181  .متر  ميلي1200لوله فايبر گالس به قطر  متر طول  4،400،000  
  130181  .متر  ميلي1400لوله فايبر گالس به قطر  متر طول  5،600،000  
  140181  .متر  ميلي1600لوله فايبر گالس به قطر  متر طول  7،000،000  
  150181  .متر  ميلي1800لوله فايبر گالس به قطر  متر طول  7،900،000  
  160181  .متر  ميلي2000لوله فايبر گالس به قطر  متر طول  9،000،000  



  كار  پاي مصالح. 1  پيوست
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  كار  پاي مصالح. 1   پيوست
  
   كـار، طبـق     اجـراي    زمانبنـدي    برنامه   به  ، مورد نياز باشد و با توجه         پيمان   موضوع   اجراي   براي  شود كه    مي   اطالق  مصالحي كار، به    پاي  مصالح. 1 

   ورود مـصالح  هنگـام .  باشـد   يا شـمارش  گيري  اندازه  قابل  انبار شود كه شكلي  به طور مرتب  به  و در كارگاه  پيمانكار تهيه   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   مـصالح   و بارانـدازي   مربـوط   فـصلهاي    در رديفهـاي     شده  بيني   پيش   تا فاصله   ، حمل    بارگيري  هزينه،     ضميمه   فهرست   رديفهاي  در قيمت . 2 

   در مقدمـه     شـده   بينـي    مـوارد پـيش     اسـتثناي   ، به    مازاد مصالح    حمل   براي   پرداختي   گونه   و هيچ    است   شده  ، در نظر گرفته      منظم  صورت   به  كارگاه
  .شود  نمي فصلها، انجام

   مـصالح   درصـد بهـاي  70 پيمانكار،   مالي يه بن   تقويت  شود و براي     مي  گيري  كار، اندازه    پاي  ، مقدار مصالح     موقت   وضعيت   صورت   تهيه  هنگام. 3
 و    باالسـري    ضـريب   و بـا احتـساب       )شـوند    مازاد مـي     حمل   هزينه   مشمول   كه   مصالحي  براي( 7/0 بدون اعمال ضريب       حمل  كار و هزينه    پاي

  .شود ها منظور مي  وضعيت  پيمانكار، در صورت پيشنهادي
   كارگـاه    آنها را از محوطـه       كردن   خارج   و پيمانكار حق    كارفرماست   به  ، متعلق    وضعيت   در صورت    شدن  از منظور   كار، پس    پاي   مصالح  تمام. 4 

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

   در مقابـل   كـه   مناسـبي   و پيمانكار بايد آنها را در محـل   پيمانكار است عهده ، به  پيمان كار، در مدت  پاي  مصالح  و نگهداري    حفظ  وليتسوم. 5 
  . باشد، انبار كند  مصون  عوامل و ساير  جوي عوامل

   شـده   در نظرگرفته  موقت  وضعيتهاي كار در صورت  پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  كار، تنها براي     پاي   مصالح   در فهرست    شده   تعيين   مصالح  نرخ. 6 
  .  يا استناد در ساير موارد نيست  استفاده ، و قابل است

  مـصالح . كـار منظـور شـود        پاي   مصالح   نوع  ، نبايد هيچ     قطعي   وضعيت  ، و صورت     موقت   از تحويل   س پ   موقت   وضعيت   صورت  در آخرين . 7 
  . شود  خارج  پيمانكار از كارگاه ، بايد توسط پيمانكار است  به  و متعلق  مانده  باقي  در كارگاه  كه مازاد بر مصرف
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  شماره  شرح  احدو  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 410101  .ماسه شسته مترمكعب 175،000 

  410102   .شن شسته  مترمكعب  116،000   
  410103   .سنگ قلوه  مترمكعب  96،100   
  410104   .سنگ الشه  مترمكعب  220،000   
  410105   .آهك  تن  984،500   
  410106   .آجر فشاري  قالب  950   
  410107   .آجر ماشيني سوراخدار  قالب  960   
  410108   ).توونان(مخلوط رودخانه اي   مترمكعب  93،600   
  410201   .سيمان پرتلند نوع يك پاكتي  تن  858،000   
  410202   .سيمان پرتلند نوع دو پاكتي  تن  876،000   
  410203   .سيمان پرتلند نوع پنج پاكتي  تن  894،500   
  410204   .سيمان پرتلند نوع يك فله  تن  734،500   
  410205   .سيمان پرتلند نوع دو فله  تن  753،000   
  410206   .سيمان پرتلند نوع پنج فله  تن  771،500   
  410301   .انواع ميلگرد ساده  كيلوگرم  21،900   
  410302   .انواع ميلگرد آجدار  كيلوگرم  18،300   
  410401   .انواع مصالح چدني  كيلوگرم  21،700   
  410402   .متعلقات فوالدي گالوانيزهانواع لوله و  كيلوگرم  29،000   

  105410  .لوله بتني فاضالبي  متر طول  طبق رديف مربوط از فصل چهاردهم
  601410  راني لوله پلي اتيلن فاضالبي مخصوص لوله  كيلوگرم  طبق رديف مربوط از فصل پانزدهم
  602410  .لوله پلي اتيلن فاضالبي  متر طول  طبق رديف مربوط از فصل پانزدهم
 107410 .لوله آزبست سيمان فاضالبي  متر طول  طبق رديف مربوط از فصل شانزدهم

 108410 .لوله پي وي سي فاضالبي  كيلوگرم  طبق رديف مربوط از فصل هفدهم

 109410 .لوله فايبرگالس فاضالبي  متر طول  طبق رديف مربوط از فصل هجدهم
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    كار  اجراي  سهولت ضريب. 2   پيوست
  
   در خارج    فاضالب   انتقال   از مسير خط     قسمتي  هرگاه.   است   شده  بيني   شهرها پيش    كار، در داخل     انجام   بها براي    فهرست   اين   رديفهاي   قيمت . 1

   قـسمت   كـار در ايـن       اجراي   سهولت   شود و براي     مشخص   قسمت   برآورد، بايد اين     تهيه   شود، هنگام    واقع   مسكوني   و مناطق    شهري  از نواحي 
  . شود  اعمال  قسمت  اين هاي  قيمت  و به ، تعيين%85 تا 1   بين ضريبي

  .شود هاي چهاردهم تا هجدهم اعمال نمي به فصل كار   اجراي  سهولت ضريب. 2
  



  شرح اقالم باالسري. 3پيوست 
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    باالسري هاي  هزينه  اقالم شرح. 3  پيوست
  

  .شود  مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري هزينه  به  طور كلي ، به  باالسري هزينه
  
    عمومي  باالسري هزينه. 1
  : 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 ، دفتر فني  شركت  مديريت  انساني يروي ن ، شامل  دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي هزينه .1ـ1
  .  دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه انضمام ، به) كارفرما سهم (  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي هاي  بيمه هزينه .2ـ1
  .شود  مي  انجام  عمومي  نقليه ، با وسايل  يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب ايه  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  در مناقصه  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  بهره و  نگهداري هاي  و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه هزينه .16ـ1
  .اي دفتر مركزي  دستگاهها و تجهيزات رايانههزينه .71ـ1
   كار  باال سري هزينه. 2

  : 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
  : ست موارد زير ا  شامل ها، كه  نامه  ضمانت هزينه .2ـ2
  .  تعهدات  انجام  نامه  ضمانت هزينه .1ـ2ـ2
  .  پرداخت  پيش  نامه  ضمانت هزينه .2ـ2ـ2
  . كار  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت هزينه .3ـ2ـ2
  .  ماليات هزينه .3ـ2
  .سود پيمانكار .4ـ2
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  :  موارد زير است  شامل ، كه  مستمر كارگاه هاي هزينه .5ـ2
  ، هزينه همچنين.   و خدمات  و كانتين ، كمپ  و تداركات ، مالي ، اداري ، دفتر فني  كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  نيروي دستمزد 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  در اختيار كارفرما و مهندس  كه  خدماتي اني انس  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
  . پيمانكار  و كارمندان  كاركنان اي غذ 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
  . لزومات التحرير و م ، لوازم ، چاپ  فتوكپي هزينه .9ـ5ـ2
  .هاي پيمانكار  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
  .)awingsAs Built Dr(   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 تآال  ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي هزينه )1  توضيح
  .  است  نشده منظور   باالسري هاي  در هزينه اي هزينه

زش ، ماليات بر ار 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  دستگاههاي ، توسط)  مشمول  پيمانهاي براي (  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين افزوده
  .  است  نشده منظور   باالسري هاي ها در هزينه  آن  از بابت اي هزينه
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    كارگاه  تجهيز و برچيدن دستورالعمل. 4  پيوست
  

، بايـد     هـر رشـته      بـه    مربـوط    رو، در كارهـاي     ، از اين     است   شده   تهيه   مختلف  هاي   در رشته    استفاده   و براي    عمومي  صورت  ، به   ورالعمل دست   اين
  . قرار گيرد  مورد استفاده  دستورالعمل  كار، مفاد اين  و نياز آن  ماهيت تناسب به
  
   تعاريف. 1 
   دادن   شـود، تـا آغـاز و انجـام           اجرا انجام    دوره   براي   موقت  صورت   بايد به    كه   است  ، اقدامها و تداركاتي     ات از عملي   ، عبارت   تجهيز كارگاه . 1ـ1 

  . ، ميسر شود  پيمان  اسناد و مدارك ، طبق  پيمان  موضوع عمليات
  گيرنـد، ماننـد كارگاههـاي        قرار مي   برداري  ، مورد بهره    ي اجراي   عمليات   پشتيباني   براي  شود كه    مي   گفته  ساختماني  ، به    پشتيباني  ساختمانهاي. 2ـ1 

 و ماننـد     ساخته   پيش   قطعات  ، ساخت   ، نقاشي   ، صافكاري   سازي  ، باطري   ، آرماتوربندي   ، نجاري   ، آهنگري   يتاسيسات   كارگاههاي  ، شامل   سر پوشيده 
   ترانـسفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پيمانكار، اتاق ، آزمايشگاه واد منفجره، انبار م  سرپوشيده  ،انبارهاي  آالت   ماشين  ه سرپوشيد  ، 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    ، تلفنخانـه    ، رختشويخانه   ، درمانگاه   ، فروشگاه   ، نانوايي   ، آشپزخانه   ، غذاخوري    مسكوني  ، مهمانسرا، ساختمانهاي    نمازخانهدفاتر كار،   
  . سرپوشيده

   و تمهيدات    آب  ايت هد  ، ايجاد خاكريز و كانالهاي       و فاضالب    سطحي   آبهاي   و دفع   آوري   جمع  ، سيستم    بندي   خيابان  ، شامل   سازي  محوطه. 4ـ1 
   روشـنايي   تـامين ،    كـشي   روبـاز، حـصار     ، پاركينگهـاي     ورزشي   روباز، زمينهاي    سبز، انبارهاي   ، فضاي    سيل   در مقابل    كارگاه   حفاظت  ديگر براي 

  .  است  مشابه  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات تامين،  محوطه
 كارفرمـا     كار، از سـوي      مورد نياز اجراي    ، گاز و مخابرات     ، برق   ، آب    در آن    كه   است   از كارگاه   حلهايي يا م   ، محل    كارگاه  منظور از ورودي  . 5ـ1 

   تعيـين   پيمـان   خـصوصي  ، در شـرايط  گفتـه   پـيش   از نيازهـاي   هر يك تامين   براي  كارگاه  ورودي مشخصات. شود  پيمانكار مي  و تحويل   تامين
  .شود مي

   و تجهيـزات     مصالح   و حفاظت    نگهداري  ، براي    تجهيز كارگاه   نمايي  جا  طرح   به   با توجه    كه   است   از كارگاه    يا محلهايي   ، محل   انبار كارگاه . 6ـ1 
  .شود  مي ، از آنها استفاده  مربوط  دستورالعملهاي با رعايت

  . كند  متصل كارگاه  موجود كشور را به  از راههاي  يكي  كه  است ، راهي  دسترسي  راه1-07 
  . شود ، احداث  عمليات  اجراي محل  به  دستيابي  براي  هستند كه ، راههايي  سرويس راههاي. 8ـ1 
   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  راه. 10ـ1 

  . شود ، احداث  است  شده  قطع پيمان
   يـا نـصب      احداث  روش  ، به   آالت   و ماشين   تاسيسات ساختمانها،     كردن  ، فراهم    كارگاه   تجهيز و برچيدن    ي رديفها   در شرح   تامينمنظور از   . 11ـ1 

   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
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 و ديگـر   آالت ، ماشـين  ، تجهيـزات   مـصالح   كـردن  ، خارج   موقت   و ساختمانهاي   تاسيسات،     مصالح  آوري   از جمع   ، عبارت    كارگاه   برچيدن .12ـ1 
ر  نظـ    كارفرمـا، طبـق      تحـويلي    زمينهـا و محلهـاي       برگردانـدن    اول  شكل   به   لزوم   و در صورت    ، تميز كردن    ، تسطيح    پيمانكار از كارگاه    تداركات

  . كارفرماست
   برآورد  تهيه روش. 2 
،    آن   اجـراي    بـراي    شـده    انتخـاب   ، روش    و نيـاز هـر كـار و همچنـين           شـرايط    به   برآورد، بايد با توجه      كننده   مشاور يا واحد تهيه     مهندس. 1ـ2 

    تجهيز و برچيدن  در فهرست  شده بيني  پيش  رديفهاي طبق را   مربوط هاي ، هزينه  آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي  روش ترين اقتصادي
 و در برابـر    بـرآورد كـرده    مقطـوع   صـورت   به  باالسري هاي  هزينه  و با منظور نمودن  كار  اجراي  محل هاي  قيمت ، بر حسب  پيوست  اين  كارگاه
  ، پـيش     و پيمـان     را در اسناد مناقـصه       باشد، آن    الزم   كارگاه  ز و برچيدن   تجهي   براي  اي   ويژه  مشخصات  د و چنانچه  كن   مورد نظر، درج    هاي رديف
 بـرآورد آنهـا منظـور        عنـوان   ، بـه     و حاصل    كسر شده    احداث  ، از هزينه     بازيافتي   مصالح  شود، ارزش    مي   احداث   كه   ساختمانهايي  براي.  كند  بيني
  ، استهالك    و نصب    حمل  هزينه،     فلزي   ساختمانها، مانند قابهاي    ه ساخت   پيش  وانها و قطعات  ، مانند كار    ساخته   پيش  در مورد ساختمانهاي  . شود  مي

 از چنـد      كه  در پيمانهايي . شود  ، منظور مي     كارگاه   تجهيز و برچيدن    هزينه و جزو برآورد       شده   كار محاسبه    اجراي   آنها، در طول    گذاري  و سرمايه 
  .شود مي   كار تهيه  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست شود، تنها يك  مي  واحد استفاده بهاي  فهرست رشته
در پيمانهايي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به ) تبصره

  .شود  و پيمانكار توافق ميميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما
 اجرا در     دوره   و براي    موقت  صورت  ، به شود  مي منظور     كارگاه   تجهيز و برچيدن    هاي   در برآورد هزينه     كه   و راههايي   تاسيساتساختمانها،  . 2ـ2 

   دوره   بـراي    در طـرح     كـه    يـا زيربنـايي      جنبـي   اتتاسيـس   اجراي   به   دادن  ، با اولويت     تجهيز كارگاه   هاي   هزينه  منظور تقليل   به. شود   مي  نظر گرفته 
 در    موضـوع    و ايـن   شـود    استفاده   تجهيز كارگاه   عنوان   به   ياد شده   تاسيسات اجرا نياز خواهد بود، از         و در دوره     است   شده  بيني   پيش  برداري  بهره

   اجـراي    و در برآورد هزينـه       محاسبه   مربوط   واحد رشته    بهاي   از فهرستهاي    آنها با استفاده     هزينه   حالت  در اين .  شود   درج   پيمان  اسناد و مدارك  
 يا    و عمومي   ، پشتيباني   ، اداري    مسكوني   ساختمانهاي  تامين يا     كارگاه   و راههاي   ، گاز، مخابرات    ، برق    آب  تامين   براي  چنانچه. شود  كار منظور مي  

 آنهـا در      هزينـه   اينكه   به  ، با توجه  شود  شود استفاده    مي   بيني   پيش   از طرح   برداري   بهره   دوران   براي   كه   يا زيربنايي    جنبي  تاسيساتساير موارد، از    
  .شود  منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  ياد شده تاسيسات ايجاد   براي اي ، هزينه  است  شده  بيني  پيش  مربوط  فصلهاي رديفهاي

،    آب   انتقـال    بـراي   چنانچـه .  شود  ، مشخص    پيمان   خصوصي   اجرا، بايد در شرايط      در دوره    كارگاه  ، گاز و مخابرات     ، برق   آب  تامين  هنحو. 3ـ2 
   اجـرا الزم   دوره ،بـراي  كـشي   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
 ترانـسفورماتور و    نصب ، شامل  آن  كارهاي  بگيرد، كه  عهده   را به    كارگاه   تا ورودي    رساني   برق   باشد تدارك    كارفرما در نظر داشته     چنانچه. 4ـ2 

 و سـاير      بـرق    و اشـتراك     انـشعاب   هاي  و هزينه ) ديماند (  برق   ثابت  هاي   تعرفه  ، پرداخت    كارگاه  ا ورودي  ت   شبكه   از برق   كشي  ، كابل    آن  متعلقات
 در تجهيز     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 كـسر    بـرآورد و پـس    آن  كارفرمـا نباشـد، هزينـه    عهـده   بـه   كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  تدارك  چنانچه. شود  ميمنظور ن ،     كارگاه  و برچيدن 
  0شود  مي بيني  پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  جزو هزينه  كار، باقيمانده  در پايان  برگشت  قابل هاي هزينه

   عـمومي   از شبكه    استفاده   بگيرد، در حالت    عهده   را به    آب   چاه   يا احداث    كارگاه   تا ورودي   رساني   آب  تامين كارفرما در نظر دارد       چنانچه 05ـ2 
  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   زمينـه   كارفرما در اين ، تعهدات  آب  برداشت هاي  هزينه  و پرداخت  عميق  يا نيمه  عميق  چاه ، يا احداث  است  مشابه
   چـاه  احـداث  يـا    كارگاه  تا ورودي رساني  آب  تدارك چنانچه. شود  منظور نمي  كارگاه   در تجهيز و برچيدن      بابت   از اين   اي  شود و هزينه     مي  درج
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، منظـور      كارگـاه    تجهيـز و برچيـدن      هـاي    كار، جزو هزينـه      در پايان    برگشت   قابل  هاي   از كسر هزينه     پس   آن   كارفرما نباشد، هزينه    عهده  ، به   آب
  .شود مي

  بينـي    پـيش    پيمان   خصوصي   در شرايط   آن   احداث   باشد، بايد چگونگي     دسترسي  راه   اجرا نياز به     در دوره   كارگاه   به   دسترسي   براي  چنانچه. 6ـ2 
   تجهيـز و برچيـدن       در رديفهـاي     بابت   از اين   اي   كارفرما باشد، هزينه    عهده   به   دسترسي   راه   احداث   پيمان   اسناد و مدارك     بر اساس   چنانچه. شود

راه،    رشـته    واحـد پايـه     بهـاي    از فهرسـت     با استفاده    آن  ، هزينه  كارفرما نباشد   عهده   به   دسترسي   راه   احداث   كه  در حالتي . شود   منظور نمي   كارگاه
  .شود  مي بيني  پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن و بان فرودگاه راه

   باشد تمام  كارفرما در نظر داشته ، چنانچه   كارفرماست  عهده  به   تجهيز كارگاه    براي   زمين  تامين،     پيمان   عمومي   شرايط   طبق   كه  با وجود اين  . 7ـ2 
 و    كرده   بيني   پيش   پيمان   خصوصي   پيمانكار را در شرايط      از سوي    زمين  تامين شود، بايد     تامين پيمانكار     توسط   تجهيز كارگاه    از زمين   يا قسمتي 

  .، منظور كند  كارگاه ن تجهيز و برچيد هاي  را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره هزينه
، هـر      اسـت    شـده    گذاشته   كارفرماست  عهده   به   در مورد تجهيز كارگاه      پيمان   عمومي   بها و شرايط     فهرست   در اين    كه   تعهداتي   استثناي  به. 8ـ2 

   بينـي    پـيش    پيمان   خصوصي  يد آنرا در شرايط    در اختيار پيمانكار قراردهد، با       تجهيز كارگاه    كارفرما در نظر دارد براي       كه   ديگري   تسهيالت  نوع
  .كند

   فصلهاي  واحد رديفهاي ، در بهاي ساخته  پيش  قطعات  و ساخت ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري  تاسيسات مانند     تجهيز كارگاههايي   هزينه. 9ـ2 
  .شود  منظور نمي اي ، هزينه رگاه كا  تجهيز و برچيدن ، در رديفهاي  بابت  و از اين  است  شده ، محاسبه مربوط

   و از ايـن   اسـت   شـده   در نظر گرفتـه    مربوط   فصلهاي  ، در رديفهاي    آالت   ماشين   ساعتي   در هزينه   آالت   ماشين   تجهيز تعميرگاههاي   هزينه. 10ـ2 
  .شود  منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در رديفهاي اي ، هزينه بابت

 در   اي  ، هزينـه     بابـت    و از ايـن      است   شده  ، محاسبه    مربوط   واحد رديفها در فصلهاي      كار، در بهاي     اجراي   براي   مصرفي  برق و     آب  هزينه. 11ـ2 
  .شود ، منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن رديفهاي

   شـده   بينـي    مـستمر كارگـاه پـيش       هاي  هزينه ، در ) اه مستمر كارگ   هاي  هزينه (  باالسري  در هزينه   پيمانكار در كارگاه     كارمندان   غذاي  هزينه. 12ـ2
 تجهيـز    هاي   جزو هزينه    هزينه   كند، اين    پرداخت   كارگران   غذاي   تامين   براي  هايي   هزينه   يا كمك    پيمانكار هزينه    است   الزم   كه  در كارهايي .  است

  .شود  منظور مي  كارگاه و برچيدن
 از غـذا، در    كننـده  ، شمار اسـتفاده   است  ضروري ، در كارگاه  مشاور و آزمايشگاه    كارفرما، مهندس    كارمندان  ي غذا  تامين   كه  در كارهايي . 13ـ2 

  .شود ، منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  برآورد و جزو هزينه طور مقطوع  به  آن هزينهشود، و   مي  تعيين  پيمان  خصوصي شرايط
 كـار مجـاز       اجـراي    پيمانكار، در برآورد هزينه      توسط   مشاور و آزمايشگاه     مورد نياز كارفرما، مهندس      نقليه   وسيله  امينت   هزينه  بيني  پيش. 14ـ2 

  . نيست
  ، بـر اسـاس      انحرافـي   راههـاي    به   مربوط   عمليات  حجم. شود   منظور نمي    كارگاه   تجهيز و برچيدن    ، جزو رديفهاي     انحرافي   راههاي  هزينه. 15ـ2 
  .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 هرستف
، و   شـده   درج  صه، در اسـناد مناقـ        مشاور و آزمايشگاه     كارفرما، مهندس    كاركنان   سكونت   دفاتر و محل     ساختمانهاي   و مشخصات   نـقشه. 16ـ2 

،    كارگاه   تجهيز و برچيدن    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   421001 و   420303 تـا    420301   رديفهـاي    به  بوط مر  هاي   هزينه   احتساب  ، بدون    كارگاه   تجهيز و برچيدن    هزينه   مقطوع   مبالغ  جمع. 17ـ2 
 در زيـر      شـده    تعيـين    نبايد از ميزان   )منظور شود  ها نيز بايد به صورت مقطوع       كه خود اين رديف   ( ،   كارگاه   تجهيز و برچيدن    ، فهرست 421104

 يـا     مناقـصه    از انجام   ، بايد قبل     كارگاه   تجهيز و برچيدن    هزينه،  ، بيشتر باشد     شده   از حد تعيين     هزينه  ، اين    در موارد استثنايي    چنانچه. بيشتر شود 
  . برسد  فني  عالي  شوراي تصويب ، به  مناقصه  ترك صورت  كار به ارجاع
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  شـبكه ع طبيعـي،  آبخيزداري و مناب  آبرساني روستايي،،  برقي ، تاسيسات  مكانيكي ، تاسيسات  ابنيه  رشته  پايه فهرستهاي  به   مربوط   كارهاي 1ـ17ـ2
  .  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  هزينه  كار بدون  اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ4   ميزان  به  فاضالب آوري  جمع  و شبكه  آب توزيع

 و   و آبيـاري ت فـشار   ، آبيـاري تحـ      آب   انتقـال   خطـوط راهـداري،   ،    آهن و بان فرودگاه     راه، راه    رشته   پايه  فهرستهاي   به   مربوط   كارهاي 2ـ17ـ2
  .  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  هزينه  كار بدون  اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ5  ميزان ، به زهكشي

   تجهيـز و برچيـدن       حـد مبلـغ     شود، هر گاه     مي   بها استفاده    فهرست   رشته   از يك    آنها بيش    اجراي   برآورد هزينه    براي   كه   در كارهايي  2-17-3 
   مبلغ تناسب  درصد به5 درصد تا 4   بين  نباشد، عددي شود، يكسان  مي ، تعيين2-17-2 و 1-17-2   بندهاي  طبق  كه كار رفته  به هاي  رشته گاهكار

  .شود  مي ها محاسبه  از رشته هريك  به برآورد مربوط
    كلي شرايط. 3
   را تهيـه     تجهيز كارگـاه     جانمايي   تجهيز، طرح    براي   شده   تعيين  فهرست   به  ، با توجه    كارگاه   از تحويل    پس  درنگ   بي   است  پيمانكار موظف . 1ـ3 

  . قرار دهد  تجهيز كارگاه  را مبناي  مشاور، آن  مهندستاييد از   و پس كرده
  دسـتگاههاي   ، پيمانكـار را بـه       و مخـابرات  ، گـاز      ، بـرق     آب  تامين   براي   پيمان  مدارك  در اسناد و     شده  بيني   پيش   روش   به  كارفرما با توجه  . 2ـ3 

  ، بـراي     و موارد مشابه    عميق   يا نيمه    عميق   چاه   مجوز احداث    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 متعارف      منطقه  شرايط   به  ، با توجه     تجهيز كارگاه    براي   شده   تعيين   زمان   را، در مدت     تجهيز كارگاه   عمليات   است  پيمانكار موظف . 3ـ3 
  باشد،  شده  درج  پيمان  در اسناد و مدارك  كارگاه  تجهيز و برچيدن  عمليات ، براي اي  ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه در مواردي.  برساند انجام به

  .  است  آن رعايت  به پيمانكار ملزم
تجهيـز  . شـود   مـي  ، انجـام   است  شده بيني  پيش  پيمان  در اسناد و مدارك  كه  ، در حدي     كارگاه   تجهيز و برچيدن     كارفرما در زمينه    تعهدات. 4ـ3 

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

  .  است  پرداخت ، قابل) جديد  قيمت  در تعيين  پايه  از قيمتهاي  استفاده نحوه   دستورالعمل2 بند   تبصره موضوع( جديد   قيمت تنها براي
   مبلـغ  ، تـا سـقف  4مفـاد بنـد     به ، با توجه  كارگاه  تجهيز و برچيدن  از رديفهاي  هر يك تامين  ، در صورت     كارگاه   تجهيز و برچيدن    هزينه. 5ـ3 

  .شود ي م ، پرداخت  مربوط  در رديفهاي  شده بيني پيش
 مبلـغ   ، تـا سـقف    4ــ 4 بنـد      مطابق   يادشده   نيز، هزينه    است   شده   تعيين   قلم   يك  صورت   آنها به    تجهيز و برچيدن     هزينه   كه  در پيمانهايي )  تبصره

  .شود  مي  پرداخت  شده بيني پيش 
  كنـد، در برابـر حـوادث         مي   احداث   تجهيز كارگاه    براي   كه  را   كارگاه   موقت  تاسيسات خود، ساختمانها و      هزينه   به   است  پيمانكار، موظف . 6ـ3 

  . كند ، بيمه  و سيل سوزي ، مانند آتش اتفاقي
.  شـوند    كار برچيده    از انجام   ، بايد پس     است   شده   كارفرما احداث    تحويلي   در زمينهاي    كه  تجهيز كارگاه    به   مربوط  تاسيساتساختمانها و   . 7ـ3 

  جـز سـاختمانها و قطعـات        به.  پيمانكار است    به  ، متعلق ) كارفرما   توسط   شده   تجهيز انجام   استثناي  به (  تجهيز كارگاه    بازيافتي  ، و مصالح    تجهيزات
، مـورد نيـاز كارفرمـا باشـد،            است   شده   كارفرما احداث    پيمانكار در زمين     توسط   كه   تجهيز كارگاه   تاسيسات ساختمانها و     ، چنانچه    ساخته  پيش
 يـاد    تاسيـسات پيمانكار، سـاختمانها و        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 هنحو. 4 
   وضـعيتها درج     و در صـورت      شده  آنها، محاسبه    به   مربوط   عمليات   پيشرفت  تناسب  ، به    كارگاه   تجهيز و برچيدن     از رديفهاي    هر يك   هزينه. 1ـ4 

  .شود مي
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  پيـشرفت   تناسب   از كار باشد، به     بخشي   به   مربوط  شود، چنانچه    مي   انجام   يا اجاره    خريد خدمت   صورت   آنها به   تامين   كه   رديفهايي  هزينه)  تبصره
  .شود مي  و پرداخت ، محاسبه  پيمان موضوع   عمليات پيشرفت  تناسب  به  شود، مربوط كار  كل  به  چهچنان و شود  مي محاسبه كار  از بخش  آن 
  .شود  وضعيتها منظور مي  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب ، پس  كارگاه  تجهيز و برچيدن هزينه. 2ـ4 
  .شود  مي  منظور و پرداخت  وضعيت ، در صورت  كارگاه  و برچيدن  عمليات ام از اتم ، پس  كارگاه  برچيدن هزينه. 3ـ4 

 ميليارد ريال، در صورت درخواست واحد تهيه كننده برآورد و يا مهندس مشاور، قبـل                50هاي با برآورد هزينه اجراي كمتر از          در پروژه . 4ـ4
شود و در اين حالت بر  ، درج نمي420304 تا 420301هاي   مشاور در رديفهاي مربوط به مهندس از برگزاري مناقصه و تاييد كارفرما، هزينه   

  .شود ميهاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت  اساس ضوابط بخشنامه نظارت كارگاهي، هزينه
  

  هاي تجهيز و بر چيدن كارگاه فهرست رديف
  

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

 مقطوع )4-4با رعايت بند  (.آزمايشگاه
  

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

  

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

  

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

  

هاي مدار بسته با قابليت  تجهيز دفتر مركزي كارفرما با تلوزيون  420305
 مقطوع  .ر در كارگاه به دفتر مركزي كارفرماانتقال تصوي

  

و ) HSE(هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست   420306
 مقطوع  .هاي مندرج در اسناد پيمان حفاظت كار، براساس دستورالعمل

  

تجهيز انبارهاي سرپوشيده،  و هاي پشتيباني تامين ساختمان  420401
 مقطوع .ابهآزمايشگاه پيمانكار و موارد مش

  

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

 مقطوع .اداري و دفاتر كار
  



    كارگاه  تجهيز و برچيدن دستورالعمل. 4  پيوست
 1392آوري و انتقال فاضالب سال  فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع

 
 

 75

  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
   مقطوع .محوطه سازي  420404
   مقطوع .احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق  420501
   مقطوع . آب رساني داخل كارگاهتامين آب كارگاه و شبكه  420601
   مقطوع .تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه  420602
   مقطوع .هاي مخابراتي داخل كارگاه تامين سيستم  420603
   مقطوع .تامين سيستم گازرساني در داخل كارگاه  420604
   مقطوع .تامين سيستم سوخت رساني كارگاه  420605
   مقطوع . راه دسترسيتامين  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 .ند آنهامصالح، سيستم توليد بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها و مان
  

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  بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين  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 باشد3,5

  

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

  

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

  

 كوبي و سپر 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
    وعمقط .ها ساخته پل پيش

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

  

ساخته از محل  جايي و استقرار وسايل نصب تيرهاي بتني پيش هجاب  421007
 مقطوع .هر پل به محل پل ديگر

  



    كارگاه  تجهيز و برچيدن دستورالعمل. 4  پيوست
 1392آوري و انتقال فاضالب سال  فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع

 
 

 76

  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
ها و  و ميله چاهها  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 ،ته شبكه توزيع آبها و گودها در كارهاي رش روي ترانشه

 مقطوع . و آبرساني روستاييآوري فاضالب جمع

  

تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در   421103
هايي كه به علت انجام عمليات، عبور از مسير موجود قطع  محل
آوري   شبكه جمع،شود، در كارهاي رشته شبكه توزيع آب مي

 مقطوع .وستايي و آبرساني رفاضالب

  

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

  

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

   مقطوع .جمع هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه
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  كارهاي جديد. 5پيوست 
  

  :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  يمت واحد پيش قشرح و منضم به پيمان براي كار جديد ابالغي، و مقاديربها  فهرست در چنانچه  .1

  .شود  شرايط عمومي پيمان عمل مي29مطابق بند ج ماده 
و يا روش تعيين بيني شده باشد   منضم به پيمان شرح و قيمت واحد پيشو مقاديربها   كه براي كار جديد ابالغي در فهرست در صورتي .2

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

هاي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير  هاي قيمت اكثر جمع مبلغ مربوط به رديفشود، در اين حالت حد استفاده مي) هاي مربوط ضريب
  . درصد است25كار 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 مبلغ. شود  مي ها، با پيمانكار توافق  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 مبلغ25حداكثر تا 
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    نمونه هاي نقشه. 6  پيوست
  
   :  زير است  شرح  به  پيوست  اين  نمونه هاي  نقشه مشخصات. 1
  

   موضوع    نقشه شماره
    لوله  ترانشه جزييات  37101
    لوله  خط  نقب جزييات  37102
   درجا رو بتني آدم  37103
     فاضالب  اصلي  لوله  درجا براي  بتني رو عميق آدم  37104
    ساخته  پيش رو بتني آدم  37105
    آجري رهرو با ديوا آدم  37106
   درجا  بتني رو ريزشي آدم  37107
  رو  آدم  چدني  و دريچه  پله جزييات  37108

  
  . شود بيني  پيش  ميلگردگذاري ، بايد جزييات  پيوست  اين  نمونه هاي  از نقشه ، با استفاده  اجرايي هاي  نقشه  تهيه هنگام. 2
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06 
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 هاي نمونه  نقشه– 06پيوست 
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 هاي نمونه  نقشه– 06پيوست 



  هاي نمونه نقشه. 6پيوست 
 1392آوري و انتقال فاضالب سال  فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع

 
 

 82

 هاي نمونه  نقشه– 06پيوست 
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 هاي نمونه  نقشه– 06پيوست 
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 هاي نمونه قشه ن– 06پيوست 
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 هاي نمونه  نقشه– 06پيوست 
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 هاي نمونه  نقشه– 06پيوست 




