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 کاربرد   دستورالعمل

 شـود،  مـی   نامیـده   فاضالب  آوري جمع  شبکه  بهاي  اختصار فهرست  به  که  فاضالب  و انتقال  آوري جمع  شبکه  رشته  واحد پایه  بهاي  . فهرست1 
 : زیراست  شرح  بها، به  فهرست  هاي واحد ردیفها و پیوست  وبهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه کاربرد، کلیات دستورالعمل  این ، شامل

 کار.  پاي  ) مصالح1  پیوست
 کار.  اجراي  سهولت  ) ضریب2  پیوست
 . باالسري  هاي هزینه  اقالم  ) شرح3  پیوست
 . کارگاه  ) تجهیز و برچیدن4  پیوست
 کارهاي جدید) 5  پیوست
 . نمونه  هاي ) نقشه6  پیوست

، و  اسـت   شـده   در نظر گرفته  صنعتی  مانند شهرها، شهرکها، روستاها و مناطق  در مواردي  فاضالب  آوري جمع  شبکه  بها براي  فهرست  . این1-1
  ایـن   دیفهـاي بـا ر   کـار مشـابه    اجراي  که  ، در مواردي با فاضالب  یا مشترك  مستقل  نیز، بصورت  سطحی  آبهاي  و انتقال  آوري جمع  شبکه  براي

تهیـه مصـالح،     شامل  طورکلی  بها به  فهرست  در این  شده  درج  واحد ردیفهاي  و بهاي  قرار گیرد. شرح  تواند مورد استفاده بها باشد، می  فهرست
، عبـور   بزرگ  و نهرهاي  از رودخانه  ولهمانند عبور ل  اي ویژه  کارهاي  و انجام  بوده  یا نقب  ترانشه  در داخل  مربوط  و عملیات  گذاري لوله  کارهاي

بها منظور   فهرست  ، در این با خاکریز یا پایه  زمین  در روي  گذاري و لوله  یا بزرگراه  یا آزاد راه  آهن از زیر راه  ها، عبور لوله از زیر یا کنار پل  لوله
 . است  نشده

هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه آن طرح کشور و دامنه کاربرد ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
ها و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، و طرح222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160(

 .باشد یگذاري مشارکتی آنان با بخش خصوصی م  سرمایه هاي پروژه
 کار و مقادیر بها  فهرست  اجرا و تهیه  برآورد هزینه  . نحوه2 
دهـد. در    را پوشش  فاضالب  آوري جمع  شبکه  رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  نحوي  بها، به فهرست  این  هاي ردیف  . شرح2-1 

  نکنـد، شـرح    بهـا تطبیـق    فهرسـت   ایـن   ردیفهاي  با شرح  آن  کارهاي  اقالم  ، کهمورد نیاز کارباشد  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  مواردي
و   شـده   مشخص  ستاره  ردیفها، با عالمت  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  و در انتهاي  ، تهیه اقالم  آن  براي  مناسب  ردیف

  بهـاي  دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شـود.  الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  هاي ردیف  عنوان  به
  نظـر درج  مـورد   و در برابـر ردیـف    محاسبه هاي دوره مبناي این فهرست، و بر اساس قیمت قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي واحد ردیف

جدیـد    با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي  و به  تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي دیفر  پرداخت  براي  دستورالعملی  شود. هرگاه می
 شود. می  اضافه

بـا    هـر فصـل    هاي ، ردیف جدید در آینده  ردیفهاي  درج  مورد نیاز و امکان  هاي ردیف  به  دسترسی  منظور سهولت  بها، به  فهرست  . در این2-2 
  رقـم   شـش   بها، شامل فهرست  ردیفهاي  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  گروهها یا زیرفصلهاي  آنها، به  ماهیت  به  توجه
در هر   ردیف  ارهشم  آخر به  ، و دو رقم یا زیرفصل  گروه  شماره  به  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  به  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتیب  به  که  است
 . است  شده  داده  ، اختصاص یا زیر فصل  گروه

دیگـر،    ، یـا روش  یـا ردیفهـایی    واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  فصلها، بهاي  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  . براي3ـ2 
  شـده   تعیـین   روش بـه   کـه   واحـد آن   شود و بهـاي   بینی پیش  مربوط  در گروه  ناسبم  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  شده  تعیین

 شوند. می  محسوب  پایه  ردیفهاي  اقالم  این  حالت  شود. در این  درج  یاد شده  ردیف  شود، در مقابل می  محاسبه
  ، تعیین1-2در بند   شده  درج  روش  واحد هستند، به  بهاي  اما بدون ، بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  واحد ردیفهایی  . بهاي2-4 

 شوند. می  دار محسوب ستاره  نیز ردیفهاي  اقالم  شود، و این می
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  د هنگـام ، بایـ 4-2بنـد    موضوع  غیر پایه  واحد ردیفهاي  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1-2بند   موضوع  غیرپایه  واحد ردیفهاي  و بهاي  . شرح2-5 

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

) درصد باشد، الزم است 30، بیشتر از سی ( ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  بها (پایه فهرست  هاي ردیف
  قیمت  با تجزیه  را، پس از تصویب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
، (بر  فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسال کشور سازمان برنامه و بودجه ، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط

قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترك تشریفات   عمل  دار) مالك هاي ستاره اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف
 ) درصد خواهد بود.10() و ده 15شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده ( مناقصه واگذار می

  زیـر، طبـق    هـاي  ، ضریب و هزینه آن  به  مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  جمع  برآورد، به  تهیه  . هنگام2-7
 شود. می  ، اعمال8-2در بند   شده  تعیین  روش

هاي چهاردهم تا نوزدهم) اعمـال   هاي تهیه مصالح (فصل این ضریب به فصل ،2ضریب سهولت اجراي کار، طبق دستورالعمل پیوست .2-7-1
 شود.   نمی

که به صورت  ییکارها ي،  و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر  بیضر . 2ـ7ـ2
 يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یگذار موا (و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه) مناقصه فاتیترك تشر

(و یا عدم الزام به برگزاري  مناقصه فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها ي،  و برا41/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها
 است.  شده  درج 3  وستیراهنما در پ  به عنوان  يباالسر بیضر  اقالم  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یواگذار م مناقصه)

 14/1برابر  یعمران ریغ ای یعمران يها ) در هر دو حالت طرحنوزدهمچهاردهم تا  يها مصالح (فصل هیته يها فصل يبرا يباالسر بیضر
 .باشد یم
هاي تهیه مصالح چهاردهم تا نوزدهم تعلق  کار (به فصلاي مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي  . ضریب منطقه2-7-3

 گیرد). نمی
 .4  پیوست  دستورالعمل  ، طبق کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه4ـ7ـ2
  این  هاي ردیف  و برحسب  شده  ، محاسبه فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، براساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینه  . براي2-8

،  هاسـت  ردیـف   واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیرپایه  هاي بها و ردیف  فهرست
 شود. می  تهیه

با احتساب  ، هر فصل  به  مربوط  هاي یفرد  مبلغ  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  در این
 نظر، به کار مورد  براي  فهرست  ها، مبلغ فصل  مبلغ  ، و از جمع فصل  مبلغ هاي مربوط، ضریب سهولت اجراي کار (حسب مورد) براي ردیف

ها به صورت پی در پی  مبلغ ردیفاي به جمع  ، ضریب باالسري و ضریب منطقهمورد)  (بر حسب  سهولت اجراي کار  . ضریب. آید می  دست 
،  ، کلیات یادشده  مدارك  کار خواهدبود. به  اجراي  ، برآورد هزینه شود؛ نتیجه می  اضافه  آن  ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه ضرب شده و

بها و مقادیرکار،   ، فهرست شده  تهیه  وعه، مجم شده  بها ضمیمه فهرست 2  مورد پیوست  و برحسب 6، 5، 4 ،3 ،1  هاي ها و پیوست فصل  مقدمه
 شود. می  ، نامیده)کار  اجراي  برآورد هزینهمنضم به پیمان (

  وضـع   کـه   مجـاز اسـت    تنها در صـورتی  هاي مربوط، موضوع فصل پنجم و سایر ردیف زیاد،  در طول  در نقب  گذاري لولهاستفاده از روش  .3

شود،   انجام  زیرزمینی  تراز آب  در باالي  باشد، عملیات  وجود داشته  خاك  امر را ناگزیر سازد، پایداري  این  ییزیربنا  و تاسیسات  تردد و ترافیک

در   مربـوط   از ردیفهـاي   روش  ایـن   و بتنی  خاکی  کارهاي  براي  توان باال، می  شرایط  تحقق  پر شود. درصورت  با بتن  نقب  تا سقف  لوله  و فاصله
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در   گـذاري  لولـه   فصـل   از ردیفهاي  گذاري لوله  سایر کارهاي  ، و براي بندي و قالب  بتنی  و کارهاي  نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  فصلهاي

 .کرد  بها استفاده  فهرست  این  نقب

هـاي   دهم تـا پـانزدهم و سـایر ردیـف    هاي سیز . استفاده از روش لوله رانی (حفاري و لوله گذاري ماشینی بدون حفر ترانشه)، موضوع فصل4

هاي مربوط بـه تـردد و ترافیـک و     تنها در صورتی مجاز است که محدودیت مربوط (مانند احداث شفت بتنی در فصل هفتم این فهرست بها)،

یر عملـی بـوده و یـا    هاي لوله گذاري غ هاي اجرایی به نحوي باشد که استفاده از سایر روش تاسیسات زیر بنایی، نوع زمین و سایر محدودیت

هاي دیگر باشد. در صورت تحقق شرایط باال، براي اجـراي عملیـات لولـه رانـی از فصـل       هزینه اجرا بر اساس روش لوله رانی کمتر از روش

دهم هـاي چهـاردهم و پـانز    شـود. بـه فصـل    هاي چهاردهم و پانزدهم این فهرست بها استفاده می هاي مربوط از فصل سیزدهم و براي تهیه لوله

 گیرد. سهولت تعلق نمی  ضریب

بـا    ، همـراه  بـرداري  بهـره   دوران  بـراي   جاده  و یا احداث  حفر ترانشه  مسیر براي  سازي منظور آماده  به  خاکبرداري  باشد عملیات  الزم  . هرگاه5 
  بانـد فرودگـاه تهیـه    و آهـن   ، راه راه  رشـته   حد پایـه وا  بهاي  فهرست  منظور شود، برآورد آنها براساس  پیمان  جزو موضوع  گذاري لوله  عملیات

 شود. می
  این  بندي  وقالب  بتنی  و کارهاي  فوالدي  کارهاي  فصلهاي  واحد ردیفهاي  بهايهاي فصل هفتم براي احداث آدم روها و  بهاي واحد ردیف. 6 

  کارهاي  و براي  است  شده  بینی ، پیش بتنی  ها، و یابسترسازي ها و پایه مهاريبها، مانند  فهرست  مورد نظر در این  کارهايسایر   بها، براي  فهرست
  کارها بایـد براسـاس    نوع  این  نیاز، هزینه  . در صورت مجاز نیست  از آن  ، استفاده فاضالب  اصلی  هاي خانه تلمبه  و متمرکز مانند ساختمان  حجیم

 برآورد شود.  نساختما  رسته  واحد پایه  بهاي  فهرستهاي
  اطالعـاتی   هـر نـوع    طـور کلـی    ها و بـه  آن  تهیه  و منبع  ،تجهیزات ، مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  مهندس .7

  و در مشخصـات   باشد، تهیه  داشته  آگاهی  آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت  هیارا  پیمانکار براي  است  و الزم  ثر بودهوم  از نظر قیمت  آنها را، که  درباره
این است که مهنـدس مشـاور یـا     "منبع تهیه"منظور از  کند.  درج همراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنی  پیمان  خصوصی  فنی

 هاي نزدیک بهم  تولید  خصات مشابه و قیمتواحد تهیه کننده برآورد، حداقل نام سه تولید کننده مورد تایید کارفرما، که همان جنس را با مش
 کنند، در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند. می
  هـربخش   بها و مقادیر اجـراي   ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  . در کارهایی8

بهـا و مقـادیر یـا      شود. فهرست می  تهیه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پایه  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  یک به  مربوط  از کار که
کـار    مختلـف   بـرآورد بخشـهاي    برآورد کـه   خالصه  با برگ  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب  این به  اجرا که  برآورد هزینه

  کارها تنهـا یـک    نوع  شوند. در این می  نضمیکدیگر م بها و مقادیر کار، به  فهرست  عنوان ، به است  منعکس  نیز در آن  جمع  صورت به و  تفکیک به
 شود. می  ها) تهیه رشته  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست

  و یـا رشـته    آب  انتقال  خطوط  رشته  واحد پایه  بهاي  در فهارس  مربوط  هاي از فصل،  فاضالب  آوري جمع  فشار شبکه  تحت  قسمتهاي  . براي9 
 خواهد شد.  بینی بها و مقادیر پیش  و در فهرست  شده  ، استفاده لوله  خط  موقعیت  ، برحسب آب  توزیع  شبکه

هاي  شود، چنانچه در فصل ط و به هزینه پیمانکار انجام میها، متعلقات و سایر اقالمی که توس . براي برآورد هزینه تهیه لوله، اتصالی10
این دستورالعمل (اقالم  2ها استفاده خواهد شد و در غیر این صورت مفاد بند  چهاردهم تا نوزدهم داراي بهاي واحد باشند، از این ردیف

ا) در صورت تهیه و ورود به کارگاه توسط پیمانکار، تا وقتی ها، متعلقات و شیره ها (لوله، اتصالی این ردیف بود.  خواهد دار)، مالك عمل  ستاره
شوند و بهاي آن بر اساس  تعیین شده مصالح پاي کار تلقی می پایه که عملیات اجرایی مربوط انجام نشده است، با در نظر گرفتن بهاي واحد

 شود. ضوابط مربوط پرداخت می
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 کاربرد   دستورالعمل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 نیست، مجاز پایه بهاي فهرست براساس شوند می منعقد ساخت و طرح روش به که هایی پرداخت صورت وضعیت پیمان. 11

مندرج  در اسناد ارجاع کار و پیمان)،  يروش ها ریسا ای( کار شکست نظیر پرداخت، دیگر مدلهاي با مطابق باید کارکرد وضعیت صورت
 و شناسایی یا و باشند) توجه قابل( ناشناخته و زیرسطحی عملیات داراي که هایی روش طرح و ساخت در پروژه کاربرد پرداخت شود.

 روش است. نیبر اجتناب از ا دتاکی و شود نمی توصیه باشد، نشده انجام آنها خصوص در کافی مطالعه
االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1400براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .12

گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان  عالمت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است عالمت اصالحی،
 است.
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  کلیات
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
  کلیات

 یکدیگر هستند.  و مکمل  تفکیک  غیرقابل  ، اجزاي ها ردیف  ها و شرح فصل  ، مقدمه . مفاد کلیات1 

از   واحد هریـک   بهاي  ، بلکه کار نیست  کامل  مشخصات  کننده  تعیین  تنهایی  ، به ها و کلیات فصل  در مقدمه  شده  درج  ها و شرح ردیف  . شرح2 

و  بهـا   فهرسـت   در ایـن   شـده   تعیـین   شود و با مشخصـات   انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل  ها در صورتی ردیف

 .باشد  داشته  مطابقت ردیف مورد نظر
  و بـه   تـامین   هـاي  هزینـه   و شامل  بوده  فاضالب  آوري جمع  شبکه  شتهر  به  مربوط  کارهاي  اجراي  هزینه  بها، متوسط  فهرست  این  هاي . قیمت3 

تعهـد  کارفرما  توسط آنها   تهیه  که  و تجهیزاتی  مصالح  استثناي  موردنیاز (به  مصالح  تهیه  و ابزار و همچنین  آالت ، ماشین انسانی  نیروي  کارگیري

  . هزینـه  اسـت  کـار   کامـل   ، اجـراي  طـور کلـی    ، و به مصالح  ، اتالف درکارگاه  مصالح  ، جابجایی مصالح  و باراندازي  ، حمل )، بارگیري استشده 

 . است  شده  بینی بها پیش  فهرست  این  هاي واحد ردیف  مورد)، دربهاي  (برحسب  اندازي و راه  آزمایش

پراکنـدگی کـار،     بابـت   بهـایی  اضـافه    . هـیچ  است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  هاي بها، قیمت  فهرست  این  هاي . قیمت4

کـار را    اجـراي   و مـوارد دیگـر کـه     ، بارانـدازي  ، حمـل  ، بارگیري سوراخ  یا زیاد، تعبیه  کم  هاي ، دهانه یا ارتفاع  عمق ،، تغییر جنس زمین  سختی

 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  بینی بها پیش بها یا اضافه  آن  بها براي  فهرست  در این  صراحت  به  کند، جز آنچه  مشکلتر یا مخصوص

  کـار منضـم    اجراي  در برآورد هزینه  چنانچه،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  باالسري و هزینه اي، منطقه ،کار  اجراي  سهولت  ضریب به  مربوط  . مبلغ5

ها در برآورد، مبـالغ مربـوط بـه آن قابـل      بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش . است  اختپرد  باشد، قابل  ، منظور شده پیمان  به

 باشد. پرداخت نمی

روز یا   با قیمتهاي  آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهاي  فهرست  این  یکدیگر، یا مقایسه بها با  فهرست  این  هاي فصل  از مقایسه  گیري . با نتیجه6 

 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر، وجه  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  تجزیه  ستناد بها

 شود.   می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهاي  در صورت 1  پیوست  کار، طبق  پاي  . مصالح7 

 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  . در هر بخش8 

 امور 303عمومی کارهاي خطوط لوله آّب و فاضالب شهري (نشریه شماره   فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی  . منظور از مشخصات9

  هاي در نقشه  شده  تعیین  و مشخصات  پیمان  حسب مورد، مشخصات فنی خصوصیکشور) برو بودجه  برنامهسازمان نظام فنی و اجرایی 

 . است  سازندگان  هاي و دستور کارها و دستورالعمل  پیوست  نمونه  هاي و نقشه  پیمان  به  منضم  اجرایی

 . است  یک  پرتلند نوع  ، منظور سیمان است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که  . در ردیفهایی10

یـا میلگـرد     لوله  ، نصب ، مانند گودبرداریها، حفر ترانشه آنها بعداً میسر نیست  کامل  شود و بازرسی می  کار پوشیده  از انجام  پس  که  . عملیاتی11 

 ، بـا  شـدن   ز پوشـیده ا  کـار و قبـل    اجـراي   و دسـتورکارها، حـین    فنـی   ، مشخصات اجرایی  هاي نقشه با ها آن  مطابقت ، باید لوله  خط  و آزمایش

 گذاري، قبل از انجام و صورت جلسه کردن آزمایش خط لوله، مجاز نیست. ادامه مراحل کارهاي لوله شود.  جلسه مشاور صورت مهندس

  شـده   بینـی  بها پیش فهرست  این  هاي ردیف  در قیمت  مصالح  و ریسه کردن (حسب مورد) کیلومتر و باراندازي 30تا   ، حمل بارگیري  . هزینه12 

 شود. می  ، محاسبه است  شده  بینی پیش  هاي دیگر یا فصل و نقل  حمل  در فصل  که  مواردي  ، تنها براي جداگانه  حمل  . هزینه است

 مشاور برسد.  ندستایید مه  به  از سفارش  ، قبل فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یاکاتالوگ  . نمونه13 
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  کلیات
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
  و ریزشـی   سـنگی   غیر از زمینهـاي   به  زمین  از هر نوع  ، عبارت) یانر لولهاین فهرست بها (بجز فصل   فصلهاي  نظر در ردیفهاي مورد  . زمین14

  ، بنـا بـه   زمـین   نـوع   . تشـخیص  اسـت   شده  بینی پیش  نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  مزبور در فصل  زمینهاي  براي  الزم  بهاي ، اضافه است

 مشاور و تایید کارفرما خواهد بود.  پیشنهاد مهندس

  ، ماننـد بولـدوزر بـا قـدرت     سنگین  آالت یا ماشین  ، مواد منفجره سنگبري  از چکشهاي  استفاده  آن  کندن  براي  که  است  ، زمینی سنگی  . زمین15 

 باشد.   ، الزامی اسب  قوه 300از   بیش

  و بـراي   مقدور نبـوده   آسانی  یا گود، به  ترانشه  اطراف  خاك  ریزش  علت  ، به نقشه  طبق  آن  کندن  شود که می  اطالق  زمینی  به  ریزشی  . زمین16 

  کلـی   از ریزش  شود که  ندهک  مناسبی  شیب  با چنان  گیرد و یا ترانشه  انجام  در آن  یا سپرکوبی  بست مانند چوب  خاصی  ، باید تمهیدهاي آن  کندن

 شود.   ممانعت  خاك

موارد با تایید و دستور کار   متر باشد، این 5حداکثر   با طول  نقب  زدن  نیاز به  برخورد شود که  با شرایطی  گذاري مسیر لوله  در طول  . چنانچه17

  با اعمال  مربوطلوله گذاري   واحد ردیفهاي  ، بهاي اجرا از صعوبت  ناشی  هاي هزینه  جبران  و براي  شده  مشاور، صورتجلسه  مهندس  جداگانه

فصل هشتم این فهرست بها، قابل پرداخت  080106تا  080101هاي  بهاي موضوع ردیف در این حالت، اضافه شود. می  پرداخت 20/1  ضرایب

 نیست.

) و  احتمالی  سازي پی  و روي  (زیر بسترسازي  ترانشه  کف  رقوم  بین  ارتفاع  ، اختالف گذاري لوله  فصلهاي  در ردیفهاي  ترانشه  . منظور از عمق18

  کـه   . در مـواردي  اسـت   شـده   ، مشخص اجرایی  هاي ، و نقشه37101  نمونه  در نقشه  که  است  ترانشه  دو طرف  طبیعی  زمین  سطح  رقوم  متوسط

  سـطح   و رقـوم   ترانشه  کف  رقوم  بین  ارتفاع  ، اختالف ترانشه  شود، عمق  انجام  خاکبرداري  یات، عمل حفر ترانشه  مسیر براي  سازي منظور آماده به

 . است  از خاکبرداري  پس  ترانشه  دو طرف  زمین

   .. است  شده  ، مشخص اجرایی  هاي ، و نقشه37101  نمونه  در نقشه  ، که است  ترانشه  کف  ، عرض ترانشه  . منظور از عرض19 

 هـا یـا   جـوي  ،بارنـدگی   دارد از طریـق   احتمال  که  است  آبهایی  و دفع  رو، تخلیه آدم  و گودهاي  ترانشه  داخل  سطحی  . منظور از پمپاژ آبهاي20 

. در مـوارد   اسـت   شـده   بینـی  پـیش   مربـوط   کار، در ردیفهاي  این  یا گود شود. هزینه  )، وارد ترانشه  زیرزمینی  آبهاي  استثناي  مجاور (به  نهرهاي

  زیرزمینـی   یا گود شود، مانند آبهاي  ترانشه  داخل  به  از جدار دیواره  نفوذ آب  منجر به  ، که یا دریا و مانند آن  یا گود با رودخانه  ترانشه  مجاورت

 خواهد شد.  ادهاستف  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجراي  بهاي اضافه  مورد از ردیفهاي  و برحسب  شده  تلقی

ندارند، مانند   دیگري  دهند و نقش می  اتصال  هم را به  آن  یا متعلقات  لوله  دو قطعه  که  است  و لوازمی  ، وسایل)Joints( ها منظور از اتصالی .21
 نخواهد شد.  ها اتصالی  شامل  متعلقات  به  بوطمر  بهاي آنها. اضافه  به  مربوط  هاي و مهره  ، واشرها و پیچ مکانیکی  اتصال  ، گلند، کوپلینگ مانشون

رود، مانند  انواع قطعاتی است که براي تغییر مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله یا تغییر جهت لوله به کار می )Fittings( منظور از متعلقات .22
 در مورد متعلقاتی مانند سه راه و تبدیل که بیش از یک قطر دارند، مبناي محاسبه بزرگترین قطر است. .زانو، سه راه، چهارراه، تبدیل

  درج مربوط  و استانداردهاي  سازندگان  هاي در جدول  ، که است )Nominal Diameter(  بها قطر نامی  فهرست  منظور از قطر در این .23
 ، مگر جز آن مشخص شده باشد. است شده
  منضـم   اجرایی  هاي اجرا، نقشه  بها، مالك فهرست  این  به  منضم  نمونه  هاي و نقشه  پیمان  به  منضم  اجرایی  هاي نقشه  بین  مغایرت  . در صورت24

 . خواهد شد  بها استفاده  فهرست  واحد این  از قیمتهاي  ، ولی است  پیمان  به

،  ستا ها مجلس  ، دستور کارها و صورت اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  ، که شده  انجام  رهايابعاد کا  کارها براساس  گیري . اندازه25

  شده  بینی بها پیش  فهرست  در این  گیري اندازه  براي  اي ویژه  روش  که  درمواردي گیرد. می  ها، صورت فصل  و مقدمه  مفاد کلیات  به  با توجه

 شود. می  انجام  شده  تعیین  روش به  گیري ، اندازه است
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 و متعلقات ها اتصالی ،لوله  ، شامل شده  نصب  خط  طولصرفا ،  و تهیه لوله گذاري لوله  هاي فصل  هاي ردیف  به  مقادیر مربوط  گیري . در اندازه26

(در مواردي که بهاي واحد تهیه  است  محور) مالك  همین روها در  آدم  داخلی  کسر اندازه (با  گذاري در محور مسیر لوله  متر طول  برحسب

هاي سازنده  لوله بر اساس وزن مشخص شده است، وزن خط لوله نصب شده طبق وزن تئوریک، بر اساس استاندارد مربوط، یا جدول کارخانه

از   شود، مانند، عبور لوله می  مشخص  پیمان و اسناد  اجرایی  هاي در نقشه و حدود آنها  شرح  که  کارهایی لیوشود)،  محاسبه و منظور می

و   سی وي  پی  هاي لوله  گذاري لوله  که  شود. در موارد خاص مسیر، کسر می  ، از طول و یا بزرگراه  ، آزاد راه آهن راه زیرکانال و ،  رودخانه

 و اضافی  شود، مقدار لوله  انجام  یکسره  صورت  به رو در آدم ر،مشاو  ، با تایید مهندس میلیمتر) 300(قطر کمتر از  پایین  ، در قطرهاي اتیلن پلی

ها و متعلقات، بر حسب متر طول در محور مسیر لوله گذاري، بدون کسر اندازه  ها، اتصالی در حالت لوله رانی، طول خط اجرا شده، شامل لوله

شوند،  رو می هایی که تبدیل به آدم شوند، مالك است. براي شفت یداخلی آدم روهایی که بعداً در همین محور و روي لوله اجرا شده، احداث م

 شود. رو در محور مسیر لوله گذاري محاسبه نمی اندازه داخلی آدم

و   بلق  قطرهاي  بهاي  به  ، با توجه واحد آن  بها باشد، بهاي  فهرست  این  هاي در ردیف  شده  درج  دو قطر متوالی  نیاز، بین قطر مورد چنانچه. 27 

 شود . می  محاسبه  خطی  میانیابی  روش  و به  بعد آن

و سـایر    الزم  اضـافی   و خاکریزي  برداري خاك  بابت  اضافی  هاي روها، هزینه آدم  و احداث  گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . در بهاي28

 . است  یا گود، منظور شده  ، نقب ترانشه  درون  عملیات  اجراي  براي  زمال  اتصالیها، و نیز ایجاد فضاي  محل  ، براي با آن  مرتبط  عملیات

با تغییـر    مرتبط  اضافی  هاي ، هزینه نوار حفاري  و مرمت  خاکی  روها و عملیات آدم  ، احداث گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . در بهاي29

 . است  منظور شده  خاك  و نشست  از تورم  ناشی  حجم

  بـا خـاك    لولـه   و روي  زیـر، اطـراف    خـاکریزي   ، هزینـه 37101  نمونه  نقشه  ، طبق در ترانشه  گذاري لوله  فصلهاي  واحد ردیفهاي  . در بهاي30

  مهنـدس   تشـخیص   بـه   چنانچه  . ولی است  ، منظور شده از حفرترانشه  حاصل  خاك با)،  (خاکریز نهایی  سرندي  خاك  روي  و خاکریزي  سرندي

  از خـارج   مناسـب   خـاك   و حمـل   تهیـه   بهـاي  نباشد، اضـافه   مناسب  از امور یادشده  هریک  انجام  براي  از حفرترانشه  حاصل  هاي مشاور، خاك

 کسر شده  سرندي  اكخ  به  مربوط  هاي ها هزینه ردیف  در این  (که  نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  ، از فصل مربوط  هاي ردیف  ، طبق کارگاه

 شود. می  )، محاسبه است 

  با خاك  لوله  و روي  زیر، اطراف  خاکریزي  هزینه ، نمونه  هاي نقشه  طبق روها، و احداث آدم  گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . در بهاي31

.  اسـت   منظـور شـده  گود یا نقـب،  ،  ترانشهي رااز حف  حاصل  خاك رو با یا خاکریزي اطراف آدم، و خاکریزي روي آن (خاکریز نهایی)  سرندي

خـاك حاصـل از حفـاري ترانشـه بـراي        جـاي   باشد بـه   داشته  ، ضرورتو تایید کارفرما مشاور  و دستور مهندس  فنی  مشخصات  طبق چنانچه

هـاي دیگـر ایـن     ، از فصـل  مربـوط   هاي ردیف  طبق  یاضافه هزینشود،   استفاده  دیگري  مناسب  از مصالح  یا خاکریز نهایی سرندي  خاكاجراي 

 ، باید در نظر گرفته شود.081308، کسر بهاي موضوع ردیف شماره باشد سیمانی  شفته یا مناسب، بتن چنانچه مصالح شود. می  محاسبهبها،  فهرست

مشـاور،    دستور کار مهنـدس   ، طبق  از حفاري  اد زاید حاصلو مو  خاكو بار اندازي   حمل ،، بارگیري(در صورت لزوم)  آوري  جمع  . هزینه32

 شود. می  ، محاسبه نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  ، از فصل مربوط  ردیفهاي  ، طبق حفاري  محل  حجم  برحسب

،  مکـانیکی   بـا وسـایل    گود و خاکریزي یا  حفر ترانشه  روها، هزینه آدم  واحداث  در ترانشه  گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . در بهاي33

کـار    مقدور نباشد و ایـن   مکانیکی  با وسایل  گود و خاکریزي یا  مشاور، حفر ترانشه  مهندس  تشخیص  به  که  هایی . در محل است  شده  بینی پیش

نـوار    و مرمـت   خـاکی   عملیـات   ، از فصـل  مربـوط   هـاي  ردیف از  ، با استفاده با دست  آن  انجام  از صعوبت  ناشی  بهاي اضافه شود،  انجام  بادست

 شود. می  ، محاسبه حفاري
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  ، و هزینـه  است  شده  بینی آنها، پیش  ها و باراندازي و یا لوله  مصالح  انواع  و حمل  بارگیري  بها، هزینه فهرست  این  هاي واحد ردیف  . در بهاي34

 از  ، با استفادهبا رعایت شرایط ذکر شده ها آن  و باراندازي  دستی  ها با هر وسیله و یا لوله  مصالح  انواع  ملو ح  بارگیري  از صعوبت  ناشی  اضافی

 شود. می  ، محاسبه نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  ، از فصل مربوط  ردیفهاي

  هـاي  فصـل   هـاي  ، در ردیـف  بـرداري  نقشه  و فرعی  اصلی  هاي میخ  تثبیتو   کوبیدن  براي  الزم  کارهاي  و دستمزد کلیه  مصالح  تامین  . هزینه35

 . است  روها منظور شده آدم  و احداث  گذاري لوله

تواند توسط و به هزینه کارفرما انجام یا به پیمانکـار   می متعلقات و ها ها، اتصالی لوله  تمام یا قسمتی از اقالم مانند بها، تهیه  فهرست  در این .36

هاي مربوط درج شده است و براي سایر مصالح، طبق ضوابط اقالم غیر پایـه (سـتاره    اگذار شود. بهاي واحد تهیه بخشی از این اقالم در فصلو

  فاصله  . چنانچه است شده  بینی ، پیش مربوط  هاي آنها، در ردیف  کیلومتر و باراندازي 30  تا فاصله  ،و حمل  بارگیري  هزینهدار) عمل خواهد شد. 

  نقـل  و  حمـل   ، از فصـل  مربـوط   هاي از ردیف  متعلقات، با استفاده و ها ها، اتصالی لوله  براي  اضافی  حمل  کیلومتر بیشتر شود، بهاي 30از   حمل

 شود. می  محاسبه

از کـار، از    هر قسمت  کامل  از انجام  قبل،  موقت  کارکردهاي  صورت  پرداخت  روها، براي آدم  و احداث  در ترانشه  گذاري لوله  هاي . در فصل37

  تهیـه   موقـت   پرداختهـاي   و منحصراً براي  است  ، تقریبی یادشده  شود. جدولهاي می  فصلها استفاده  این  مقدمه  در جدولهاي  شده  داده  درصدهاي

 . ، مجاز نیست شده  تعیین  آنچه  ، سواي آن  یا استناد به  از آن  استفاده  و هرگونه  است  شده

درصـد پروکتـور اسـتاندارد     85از   بـیش   تـراکم   )، بـراي  (خـاکریز نهـایی    سرندي  خاك  روي  خاکریزي  براي  و کوبیدن  پخش  هاي . هزینه38

  روهـا، در فصـل   مآد  و احـداث   در ترانشـه   گـذاري  لوله  فصلهاي  ردیفهاي  به  بها نسبت اضافه  صورت  )، به فنی  مشخصات  طبق  لزوم  (درصورت

 . است  شده  بینی پیش  نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات

  عملیـات   انجـام   مـانع   از حفـاري   حاصـل   خاك  تدریجی  ، افزایش گذاري کار، در مسیر لوله  فضاي  محدودیت  علت  به  که  . در موارد خاص39

  نـوار حفـاري    و مرمـت   خاکی  عملیات  در فصل  مربوط  مشاور، از ردیف  نظر مهندس باشد، با  الزم  مجدد خاك  جایی  شود، و جابه  گذاري لوله

 خواهد شد.  استفاده

منظـور    لوله  خطآزمایش آب بندي   مورد نیاز براي  آب  تهیه  ، هزینهو لوله رانی  در ترانشه  گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . در بهاي40

 . است شده

کـار در    پیشـرفت   کنـدي   هـاي  هزینـه   ، شـامل  است  شده  بینی پیش  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجراي  بهاي اضافه  صورت  به  که  هایی . ردیف41

برسد  مشاور  تایید مهندس  به  موتوري  از تلمبه  استفاده  لزوم  شود که می  پرداخت  ، و در صورتی است  موتوري  با تلمبه  آب  آبدار و تخلیه  محیط

 گیرد. می  شود، تعلق  انجام  زیرزمینی  زیر تراز آب  که  از عملیات  قسمت  آن  ، به یادشده  شود. ردیفهاي  مجلس کار صورت  از انجام  و پس

،  مخـابرات   و خطـوط ، گاز  ، برق مانند آب  زیربنایی  شهر و تاسیسات  ترافیک  مسایل  به  مربوط  ها و اطالعات مجوزها و دستورالعمل  . گرفتن42

 . کارفرماست  عهده  ، به عملیات  اجراي  براي

  وسـایل کمـک  کار با   از اجراي  ناشی  صعوبتهاي  منظور جبران کند، به برخورد می  زیربنایی  با تاسیسات  گذاري  لوله  عملیات  که  . در مواردي43

  داراي  مسـیر کـه    از طـول   قسمت  آن  ، براي مربوط  گذاري لوله  واحد ردیف  رابر بهايب  بهایی ، اضافه گذاري لوله  عملیات  بازدهی  و کاهش  دستی

  گـذاري  لولـه   هر مورد برخورد عملیات  بها براي اضافه  شود. این می  خواهد شد، محاسبه  مشاور تعیین  و با نظر مهندس  الذکر است فوق  صعوبت

  اسـت   پرداخـت   مشـاور قابـل    ، با تأیید مهندس نحو مناسب به  موجود و عبور از زیر آن  شهري  یزیربنای  با تأسیسات آوري فاضالب جمع  شبکه

  شـده   دیـده   گـذاري  لوله  فصلهاي  واحد ردیفهاي  در بهاي  خانگی  عبور از زیر انشعابهاي  صعوبت  شود. هزینه نمی  خانگی  انشعابهاي  شامل  ولی
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  برخورد داشـته   گذاري  لوله  و با عملیات  قرار گرفته  و مجاور هم  نزدیک  موجود در فاصله  زیربنایی  تاسیسات چند مورد از  که  . در حالتی است

فصل هشتم این فهرست بهـا   080106تا  080101هاي  بهاي موضوع ردیف اضافه خواهد شد.  مورد برخورد در نظر گرفته  یک  باشد، تنها معادل

الـذکر بـوده و جداگانـه محاسـبه      بهـاي فـوق   شود، مستقل از اضافه در رابطه با آن قسمت از عملیات خاکی که با وسایل غیر مکانیکی انجام می

وجود صورت گیرد و به واسطه کمی فاصله و مشخصات طرح حفاظـت  گذاري به موازات تاسیسات زیربنایی م شود. چنانچه الزم باشد لوله می

دار و یـا قیمـت    هـاي سـتاره   تـوان از ردیـف   الذکر، بنا به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما ضروري باشد، می ها یا تاسیسات فوق از لوله

 جدید، بسته به مورد، با رعایت ضوابط مربوط استفاده کرد.

  سـاختمانها و تاسیسـات    رانـش   از نیروي  یا جلوگیري  عملیات  در حین  دیواره  از ریزش  (جلوگیري  ترانشه  دیواره  اظتحف  ، براي . چنانچه44

مـورد از    برحسـب   عملیـات   ایـن   باشـد، هزینـه    الزم  یـا سـپرکوبی    بست مانند چوب  خاصی  مشاور، تمهیدات  )، با تایید مهندس مجاور ترانشه

 خواهد شد.  بها محاسبه فهرست  دراین  مربوط  ردیفهاي

  مربـوط   واحد ردیفهـاي   در بهاي  آن  ، هزینه اجرا شود  اي پله  روش  به  خاکبرداري  عملیات  زیاد، اجراي  هاي عمق  به  ، باتوجه که  . در مواردي45

 .  است  شده  بینی پیش

 . است او  عهده  نیز به  مربوط  هاي ، هزینه کارفرما است  عهده  به  یکارهای  و یا انجام  مصالح  تهیه  که  مواردي  در تمام .46
 . در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:48

ایـی، مشخصـات فنـی عمـومی،     هـاي اجر  . صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه48-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطالعات زیر باشند:

 نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه، -

 ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه، -

 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار، -

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

. صورتجلسات باید به امضاي پیمانکـار، مهنـدس نـاظر (مقـیم)، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی             48-2

(با رونوشت جهت اطالع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت وضـعیت بـه همـراه    رفرما به مهندس مشاور صورتجلسات باید توسط کا

جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرمـا بـه    موضوع کار و جدول خالصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه صورت

جلسه اصالحی را به اطالع مهندس  ر، الزم است کارفرما دالیل عدم ابالغ یا لزوم تهیه صورتهر دلیل ابالغ نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکا

جلسه اصالحی، الزم است مراحل تهیه و ابـالغ آن ظـرف مـدت دو هفتـه      مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت

جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تـاخیر   انجام شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت

جلسه اصالحی و پرداخت مبلـغ مربـوط بـه آن، بـر اسـاس       ابالغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابالغ صورت

 گردد. دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می

در صورت وضعیت لحاظ می گردد.  7/0لسات فاقد ابالغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد،  با اعمال ضریب ج صورت

هاي مهندس مشاور و  جلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورت ابالغ صورت

 کاهد. پیمانکار نمی
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  کلیات
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تایید باالترین  یخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. تار48-3

 تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می

48-4 . 

. است  شده  محاسبه 1400  سال  چهارم  ماهه سه  هاي قیمت  بها بر مبناي  فهرست  . این49
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  فصل اول 
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 فصل اول 
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   فاضالبی  بتنی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات دوم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
   فاضالبی  بتنی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات دوم  فصل
   مقدمه

 
  اتصالی  با هر نوع  فاضالبی  بتنی  هاي با لوله  در ترانشه  گذاري لوله  از عملیات  مختصري  ، شرح020115تا  020101  در ردیفهاي  شده  . مفاد درج1

 :  زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی  ، و عملیات است
 . الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  کردن  و آماده  . تمیز کردن1-1
، و یا تا  در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازي مورد، تا پاي  به  از کارفرما، بسته  تحویل  ها و اتصالیها، از محل لوله  و حمل  . بارگیري1-2

در کنار   کردن  و ریسه  کار و باراندازي  ها و اتصالیها تا پاي لوله  لمجدد و حم  با بارگیري  درآنجا، همراه  و باراندازي  فرعی  انباشت  هاي محل
 . ترانشه

 . در کنار ترانشه حاصله ریختن خاكموردنظر، و   تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  . حفر ترانشه1-3
(در   ترانشه داخل  سطحی  آبهاي و تخلیه  زنی تلمبه،  ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي . شیب1-4

 ). لزوم  صورت
 . الزم  شیب  آنها با رعایت  و نصب  ترانشه  ها و اتصالیها درون لوله  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل  . حفاظت1-5
 . سرندي  اك، با خ ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  . خاکریزي1-6
  رسوب  از هرگونه  عاري  لوله  ، خط از تخلیه  پس  که  طوري  ، به و تخلیه  پرکردن  شاملطبق مشخصات فنی و ،  لوله  خط  بندي آب  . آزمایش1-7

 و مواد زاید باشد.
، و  زمین  تا سطح  ترانشه  الیه  به  الیه  کردنپر، فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  ، با وسایل سرندي  خاك  و کوبیدن  . پخش1-8

  تکمیلی  و سایر عملیات  ) (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاك 85  حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی آب
 . الزم

استفاده شود، )، Joint Test(هاي اتصال  باال تر، از روش آزمایش محلمتر و  میلی 700هاي بتنی به قطر  لوله  بندي آب  ایشچنانچه براي آزم. 2
 شود. هاي این فصل کسر می واحد ردیف  بهايبه ازاي هر متر طول لوله، از درصد  4
  بیشتر، به  متر عمق  هر یک  ازاي  درصد به 22شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهاي  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهاي  گذاري لوله چنانچه. 3

دومتر بیشتر   درصد، اگر عمق 22متر بیشتر باشد   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، برحسب فصل  این  واحد ردیفهاي  بهاي
 شود. می  محاسبه  تناسب  بیشتر. کسر متر به  عمقهاي  براي  ترتیب  همین  درصد و به 44=2×22باشد 

  درج 2  ، درجدول عملیات  کل  به  ، نسبت1بند  شرح  به  فاضالبی  بتنی  هاي با لوله  گذاري کار لوله  از مراحل  هریک  انجام  هزینه  تقریبی . درصد4
 گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي  صورت  پرداخت  براي  ، که است شده

متر استفاده شود، براي برآورد عملیات اجرایی  میلی 400تا  200گذاري در ترانشه از قطر  لوله هاي سرامیکی (سفالی) براي . چنانچه از لوله5
هاي هم قطر با اعمال  هاي سرامیکی از ردیف و با رعایت مشخصات فنی مربوط به لوله 4و  3، 8-1الی  1-1مربوط با در نظر گرفتن بند 

هاي سرامیکی  ه پیمانکار در نظر گرفته شود، هزینه مربوط از فصل نوزدهم، تهیه لولهاستفاده شده و چنانچه تهیه لوله به عهد 93/0ضریب 
 شود. می (سفالی) فاضالبی تعیین 
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   فاضالبی  بتنی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات دوم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 

 . مختلف  قطرهاي با  فاضالبی  بتنی  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  . درصد پرداخت2  جدول
 

 شماره
 ردیف

 200-250 300-600 700-1200 1400-2000 متر) قطر لوله (میلی
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 8 6 5 5/5 الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و  تحویل  ها، از محل ها و اتصالی لوله  و حمل  بارگیري

 مقدمه 2-1، طبق بند باراندازي
28 24 22 5/20 

 18 16 11 5/11 حفر ترانشه 3
 5 4 5/3 5/3 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 17 25 31 5/22 آنها  و نصب  ترانشه  ها درون ها و اتصالی لوله  قراردادن 5
 7 5/5 5/4 5/5 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاکریزي 6
 5/5 7 9 10 آزمایش آب بندي خط لوله 7
 19 5/14 12 5/13 تکمیلی  عملیات و  خاکریز نهاییپخش و کوبیدن خاك سرندي،  8

 100 100 100 100 جمع
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   فاضالبی  بتنی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات دوم  فصل
 ١۴٠١سال آوری و انتقال فاضالب  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

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

 مترطول ١,٧۶١,٠٠٠  
متر و  میلی ٢٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠١ 

 مترطول ٢,١٣١,٠٠٠  
متر و  میلی ٢۵٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٣,١۶۵  
متر و  میلی ٣٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٣ 

 مترطول ١٧٩,٠٠٠,۴  
متر و  میلی ۴٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢٫۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠۴ 

 مترطول ۵,۴۶٠,٠٠٠  
متر و  میلی ۵٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠۵ 

 مترطول ۵,۶٠٢,٠٠٠  
متر و  میلی ۶٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠۶ 

 مترطول ۶,۴٩٣,٠٠٠  
متر و  میلی ٧٠٠فاضالبی به قطر گذاری با لوله بتنی  لوله

 متر. ٣عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٧ 

 مترطول ٠٠٠,۵٩۴,٨  
متر و  میلی ٨٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٣عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٨ 

 مترطول ۶٨١,٠٠٠,٩  
متر و  میلی ٩٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٣٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٩ 

 مترطول ١٠,١٢٢,٠٠٠  
متر و  میلی ١٠٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٣٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١٠ 

 مترطول ١٢,٣۴٠,٠٠٠  
متر و  میلی ١٢٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٣٫۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١١ 

 مترطول ٧٣١,٠٠٠,١۵  
متر و  میلی ١۴٠٠با لوله بتنی فاضالبی به قطر  گذاری لوله

 متر. ٣٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١٢ 

 مترطول ۵٣٩,٠٠٠,١٨  
متر و  میلی ١۶٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ۴عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١٣ 

 مترطول ٩۵٩,٠٠٠,٢۴  
متر و  میلی ١٨٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ۴٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١۴ 

 مترطول ٠٠٠,۶٨۶,۴١  
متر و  میلی ٢٠٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ۴٫۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١۵ 
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  فاضالبی  سی  وی  پی  های لولهبا   گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
  فاضالبی  سی  وی  پی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
   مقدمه

 
  سی  وي  پیو   سی  وي  پی  هاي با لوله  در ترانشه  گذاري لوله  از عملیات  مختصري  ، شرح0301011تا  030101  در ردیفهاي  شده  . مفاد درج1

 :  زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی  ، و عملیات است فاضالبی سخت
 . الزم  برداري نقشه  کارهاي  جامو ان  گذاري مسیر لوله  کردن  و آماده  . تمیز کردن1-1
  هاي ، ویا تا محل در کنار ترانشه  کردن و ریسه  کار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از کارفرما، بسته  تحویل  ها، از محل لوله  و حمل  . بارگیري1-2

 . در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازي  يها تا پا لوله  مجدد و حمل  با بارگیري  درآنجا، همراه  و باراندازي  فرعی  انباشت
 . در کنار ترانشه حاصله ریختن خاكموردنظر، و   تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  . حفر ترانشه1-3
(در   ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي . شیب1-4 

 ). لزوم  صورت
و   ترانشه  ها درون لوله  )، قراردادن لزوم  (در صورت  سرلوله  سازي  و آماده  ، برش مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل  . حفاظت1-5

 . الزم  شیب  آنها با رعایت  نصب
 . سرندي  ، با خاك انشهتر  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  . خاکریزي1-6
  رسوب  از هرگونه  عاري  لوله  ، خط از تخلیه  پس  که  طوري  ، به و تخلیه  پرکردن  شاملطبق مشخصات فنی و ،  لوله  خط  بندي آب  . آزمایش1-7

 و مواد زاید باشد.
، و  زمین  تا سطح  ترانشه  الیه  به  الیه  پرکردن، فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  ، با وسایل سرندي  خاك  و کوبیدن  . پخش1-8

  تکمیلی  و سایر عملیات  ) (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاك 85  حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی آب
 . الزم

  بیشتر، به  متر عمق  هریک  ازاي  درصد به 42شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهاي  شده  تعیین  بیشتر از عمق  هاي درعمق  گذاري لوله چنانچه. 2
دومتر بیشتر   درصد، اگر عمق 42متر بیشتر باشد   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، برحسب فصل  این  واحد ردیفهاي  بهاي
 شود. می  محاسبه  تناسب  بیشتر. کسر متر به  عمقهاي  براي  ترتیب  همین  درصد و به 84=2×42باشد 

  جدول ، در عملیات  کل  به  ، نسبت1بند  شرح  به  فاضالبی  سی  وي  پی  هاي با لوله  گذاري کار لوله  از مراحل  هریک  انجام  هزینه  . درصد تقریبی3
 گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  هاي وضعیت  صورت  ختپردا  براي  ، که است  شده  درج 3
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  فاضالبی  سی  وی  پی  های لولهبا   گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 . مختلف  قطرهاي با  فاضالبی  سی  وي  پی  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  . درصد پرداخت3  جدول

 

 شماره
 ردیف

 200-280 315-630 متر) قطر لوله (میلی

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات
 5/8 5/8 الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  کردنتمیز  1

2 
از کارفرما و  تحویل  ها، از محل ها و اتصالی لوله  و حمل  بارگیري

 مقدمه 2-1، طبق بند باراندازي
5/7 5 

 5/38 5/33 حفر ترانشه 3
 6 6 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 5/8 5/14 آنها  و نصب  ترانشه  ها درون اتصالیها و  لوله  قراردادن 5
 8 8 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاکریزي 6
 4 4 آزمایش آب بندي خط لوله 7
 5/21 18 تکمیلی  عملیات و  خاکریز نهاییپخش و کوبیدن خاك سرندي،  8

 100 100 جمع
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  فاضالبی  سی  وی  پی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

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

 مترطول ٨٢٢,٠٠٠  
 ٢٠٠گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢ترانشه تا و عمق  متر میلی
٠٣٠١٠١ 

 مترطول ٠٠٠,٨۶۵  
 ٢٢۵گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠٣٠١٠٢ 

 مترطول ٩١١,٠٠٠  
 ٢۵٠گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠٣٠١٠٣ 

 مترطول ٩۶٣,٠٠٠  
 ٢٨٠گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠٣٠١٠۴ 

 مترطول ١,٠٩١,٠٠٠  
 ٣١۵گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢٫٢۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠٣٠١٠۵ 

 مترطول ١,١٩٢,٠٠٠  
 ٣۵۵یا  ٣۵٠قطر گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به  لوله

 متر. ٢٫٢۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠٣٠١٠۶ 

 مترطول ١,٣١٠,٠٠٠  
 ۴٠٠گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢٫۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠٣٠١٠٧ 

 مترطول ۴۶١,٠٠٠,١  
 ۴۵٠گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢٫۵ و عمق ترانشه تا متر میلی
٠٣٠١٠٨ 

 مترطول ٠٠٠,۶٣۴,١  
 ۵٠٠گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢٫۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠٣٠١٠٩ 

 مترطول ١,٨۵٣,٠٠٠  
 ۵۶٠گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢٫٧۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠٣٠١١٠ 

 مترطول ٠٠٠,٢,١٣۶  
 ۶٣٠گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٢٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١١١ 
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   فاضالبی  اتیلن پلی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات چهارم  فصل
 ١۴٠١انتقال فاضالب سال آوری و  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
   فاضالبی  اتیلن پلی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات چهارم  فصل
   مقدمه

 
با اتصال ،   فاضالبی  اتیلن پلی  هاي با لوله  در ترانشه  گذاري لوله  از عملیات  مختصري  ، شرح040116تا  040101  در ردیفهاي  شده  . مفاد درج1

 :  زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی  و عملیاتجوشی یا کوپلینگی (اعم از ساده یا سه راهی) است، 
 . الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  کردن  و آماده  . تمیز کردن1-1
  و ریسه  کار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از کارفرما، بسته  تحویل  محل ، از(و کوپلینگ و واشر در صورت لزوم) ها لوله  و حمل  . بارگیري1-2

و   کار و باراندازي  ها تا پاي لوله  مجدد و حمل  با بارگیري  درآنجا، همراه  و باراندازي  فرعی  انباشت  هاي ، و یا تا محل در کنار ترانشه  کردن
 . در کنار ترانشه  کردن  ریسه

 . در کنار ترانشه حاصله ریختن خاكموردنظر، و   تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  انشه. حفر تر1-3 
(در   ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي . شیب1-4 

 ). لزوم  صورت
  ها و انجام سرلوله  )، تنظیم لزوم  (درصورت  سر لوله  سازي  و آماده  ، برش مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل  . حفاظت1-5 

 . طور کامل  شود به  انجام  از ترانشه  خارج  است  مورد الزم  برحسب  که  اتصال  عملیات
با   شود همراه  انجام  ترانشه  درون  است  مورد الزم  برحسب  که  اتصال  عملیات  مها و انجا سرلوله  ، تنظیم ترانشه  ها درون لوله  . قراردادن1-6 

 . الزم  شیب  ها با رعایت لوله  ، و نصب مربوط  اضافی  با حفاري  مرتبط  عملیات  کلیه
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  . خاکریزي1-7
  رسوب  از هرگونه  عاري  لوله  ، خط از تخلیه  پس  که  طوري  ، به و تخلیه  پرکردن  شاملطبق مشخصات فنی و ،  لوله  خط  بندي آب  . آزمایش1-8

 و مواد زاید باشد.
، و  زمین  سطحتا   ترانشه  الیه  به  الیه  پرکردن، فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  ، با وسایل سرندي  خاك  و کوبیدن  . پخش1-9

  تکمیلی  و سایر عملیات  ) (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاك 85  حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی آب
 . الزم

 . الزم  تکمیلی  ) و سایر عملیات (خاکریز نهایی  خاکبرداري
  مواد باید توسط  این  و جابجایی  ، باراندازي ، حمل و بارگیري  کارفرما است  عهده  ، به لزوم  ، درصورت جوشکاري  براي  مواد اضافی  . تامین2

 گیرد.  پیمانکار انجام
  بیشتر، به  متر عمق  هریک  ازاي  درصد به35شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهاي  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهاي  گذاري لوله چنانچه. 3

دومتر بیشتر   درصد، اگر عمق35متر بیشتر باشد   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، برحسب فصل  این  واحد ردیفهاي  بهاي
 شود. می  محاسبه  تناسب  کسر متر به ،بیشتر  عمقهاي  براي  ترتیب  همین  درصد و به 70=2×35باشد 

  ، در جدول عملیات  کل  به  ، نسبت1بند   شرح  ، به فاضالبی  اتیلن پلی  هاي لوله با  گذاري کار لوله  از مراحل  هریک  انجام  هزینه  . درصد تقریبی4
 گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي صورت  پرداخت  براي  ، که است  شده  درج 4
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   فاضالبی  اتیلن پلی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات چهارم  فصل
 ١۴٠١انتقال فاضالب سال آوری و  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 . مختلف  قطرهاي با  فاضالبی  اتیلن پلی  هاي لوله  براي،  گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  . درصد پرداخت4  جدول

 

 شماره
 ردیف

 200-280 315-630 710-1200 متر) قطر لوله (میلی
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 7 7 7 الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و  تحویل  محل ها، از ها و اتصالی لوله  و حمل  بارگیري

 مقدمه 2-1، طبق بند باراندازي
5/20 17 5/13 

 32 27 5/22 حفر ترانشه 3
 5 5 5 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 5/14 16 17 آنها  و نصب  ترانشه  ها درون ها و اتصالی لوله  قراردادن 5
 7 5/6 5/6 سرندي  خاك، با  ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاکریزي 6
 3 4 5 آزمایش آب بندي خط لوله 7
 18 5/17 5/16 تکمیلی  عملیات و  خاکریز نهاییپخش و کوبیدن خاك سرندي،  8

 100 100 100 جمع
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   فاضالبی  اتیلن پلی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات چهارم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٩٩١,٠٠٠  
متر و  میلی ٢٠٠اتیلن فاضالبی به قطر گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠۴٠١٠١ 

 مترطول ٠٠٠,١,٠٣۶  
متر و عمق  میلی ٢٢۵به قطر  اتیلن گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٢ترانشه تا 
٠۴٠١٠٢ 

 مترطول ١,٠٨١,٠٠٠  
و  متر میلی ٢۵٠فاضالبی به قطر  اتیلن گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠۴٠١٠٣ 

 مترطول ١,١۴١,٠٠٠  
و  متر میلی ٢٨٠فاضالبی به قطر  اتیلن پلیگذاری با لوله  لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠۴٠١٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,١,٢۴۶  
 ٣١۵یا  ٣٠٠فاضالبی به قطر  اتیلن گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٢٫٢۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠۴٠١٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,١,٣۵۵  
 ٣۵۵یا  ٣۵٠فاضالبی به قطر  اتیلن گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٢٫٢۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠۴٠١٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,۶٩۴,١  
و  متر میلی ۴٠٠فاضالبی به قطر  اتیلن گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٢٫۵ عمق ترانشه تا 
٠۴٠١٠٧ 

 مترطول ١,٨٧١,٠٠٠  
و  متر میلی ۴۵٠فاضالبی به قطر  اتیلن گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٢٫۵عمق ترانشه تا 
٠۴٠١٠٨ 

 مترطول ٢,٠١٣,٠٠٠  
و  متر میلی ۵٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٢٫۵عمق ترانشه تا 
٠۴٠١٠٩ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٢٧۴  
و  متر میلی ۵۶٠فاضالبی به قطر  اتیلن گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٢٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠۴٠١١٠ 

 مترطول ۶١٠,٠٠٠,٢  
 ۶٣٠یا  ۶٠٠فاضالبی به قطر  اتیلن گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٢٫٧۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠۴٠١١١ 

 مترطول ٠٠٠,٣,٢۴۶  
 ٧١٠یا  ٧٠٠فاضالبی به قطر  اتیلن گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٢٫٧۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠۴٠١١٢ 

 مترطول ٣,٧٢٨,٠٠٠  
و  متر میلی ٨٠٠فاضالبی به قطر  اتیلن پلیگذاری با لوله  لوله

 متر. ٣عمق ترانشه تا 
٠۴٠١١٣ 

 مترطول ٣۶٧,٠٠٠,۴  
و  متر میلی ٩٠٠فاضالبی به قطر  اتیلن گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٣عمق ترانشه تا 
٠۴٠١١۴ 

 مترطول ٠٣٣,٠٠٠,۵  
 ١٠٠٠فاضالبی به قطر  اتیلن گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٣عمق ترانشه تا و  متر میلی
٠۴٠١١۵ 

 مترطول ۶,۴٩٨,٠٠٠  
 ١٢٠٠فاضالبی به قطر  اتیلن گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٣٫٢۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠۴٠١١۶ 
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   فاضالبی  اتیلن پلی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات چهارم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٠٠٠,٣٠۴  
اتیلن فاضالبی و بستن سر  نصب علم انشعاب با لوله پلی

 لوله.
٠۴٠٢٠١ 
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   در نقب  گذاری لوله  . عملیات پنجم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  حد پایه رشته شبکه جمعفهرست بهای وا

  
   در نقب  گذاری لوله  . عملیات پنجم  فصل
   مقدمه

 
)  اتصالی (باهرنوع  فاضالبی  بتنی  هاي با لوله  در نقب  گذاري لوله  از عملیات  مختصري  ، شرح050113تا  050101  در ردیفهاي  شده  . مفاد درج1 

 : زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی  ، و عملیات است
 کار.  مختلف  ر مراحلد  الزم  برداري نقشه  کارهاي  مسیر و انجام  کردن  . آماده1ـ1 
، و یا تا و چیدن به نحو مناسب  کار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از کارفرما، بسته  تحویل  ها و اتصالیها، از محل لوله  و حمل  . بارگیري2ـ1 

و چیدن به نحو   کار و باراندازي  پاي ها تا ها و اتصالی لوله  مجدد و حمل  با بارگیري  درآنجا، همراه  و باراندازي  فرعیانباشت   هاي محل
 مناسب.

  نقب  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب الزم  شیب  رعایت  ضمن  سرندي  با خاك  ، تسطیح نقب  کف  بندي . شیب3ـ1 
 ). لزوم  (در صورت

  رعایت آنها با  ، و نصب نصب  محل  و به  نقب  داخل  به ها ها و اتصالی لوله  انتقال ، مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل  . حفاظت4ـ1 
 . الزم  شیب

مورد   تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندي  خاك  و کوبیدن  ، پخش سرندي  مورد نظر، با خاك  تا ارتفاع  نقب  درون  هاي لوله  اطراف  . خاکریزي5ـ1 
 . فنی  مشخصات  طبق  لزوم

  بیشتر، به  متر عمق  هریک  ازاي  درصد به 10شود،   انجام 1بند   هاي در ردیف  شده  تعیین  بیشتر از عمق  هاي در عمق  گذاري لوله چنانچه. 2 
دو متر بیشتر   عمقدرصد، اگر  10متر بیشتر باشد   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  بند، برحسب  این  هاي واحد ردیف  بهاي
 شود. می  محاسبه  تناسب  بیشتر. کسر متر به  هاي عمق  براي  ترتیب  همین  درصد و به 20=2×10باشد 

، و  است  فاضالبی  اتیلن پلی  هاي با لوله  در نقب  گذاري لوله  از عملیات  مختصري  ، شرح050208تا  050201  در ردیفهاي  شده  . مفاد درج3 
 :  زیر است  شرح  ردیفها، به  این  صیلیتف  عملیات

 کار.  مختلف  در مراحل  الزم  برداري نقشه  کارهاي  مسیر و انجام  کردن  . آماده1ـ3 
  هاي محل، و یا تا و چیدن به نحو مناسب  کار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از کارفرما، بسته  تحویل  ها، از محل لوله  و حمل  . بارگیري2ـ3 

 و چیدن به نحو مناسب.  کار و باراندازي  ها تا پاي لوله  مجدد و حمل  با بارگیري  درآنجا، همراه  و باراندازي  فرعیانباشت 
  بنق  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب الزم  شیب  رعایت  ضمن  سرندي  با خاك  ، تسطیح نقب  کف  بندي . شیب3ـ3 

 ). لزوم  (در صورت
  عملیات  و انجام  ها سرلوله  )، تنظیم لزوم  (درصورت  سر لوله  سازي و آماده  ، برش مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل  . حفاظت4ـ3 

 . الزم  بشی  آنها بارعایت  ، و نصب نصب  محل  و به  نقب  داخل  ها به لوله  ، انتقال طور کامل  به  جوشکاري
  مورد نظر، با خاك  تا ارتفاع  نقب  درون  هاي لوله  اطراف  ، خاکریزي خط  در یک  لوله  داخل  نگهداري  ، براي الزم  ها در فواصل . مهار لوله5ـ3 

 . فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندي  خاك  و کوبیدن  ، پخش سرندي
  بهاي  بیشتر، به  متر عمق  هریک  ازاي  درصد به5شود   انجام 3بند   هاي در ردیف  شده  تعیین  بیشتر از عمق  هاي در عمق  گذاري هلول چنانچه. 4 

باشد دومتر بیشتر   درصد، اگر عمق 5متر بیشتر باشد   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  بند، برحسب  این  هاي واحد ردیف
 شود. می  محاسبه  تناسب  بیشتر. کسر متر به  هاي عمق  براي  ترتیب  همین  درصد و به 10=2×5
.  است  آن  باالي  طبیعی  زمین  سطح  رقوم  و متوسط  نقب  کف  رقوم  بین  ارتفاع  ، اختالف فصل  این  هاي در ردیف  نقب  کف  . منظور از عمق5 

و  37102  نمونه  در نقشه  که  است  نقب  و سقف  کف  رقوم  بین  ارتفاع  و اختالف  نقب  کف  عرض  ترتیب  ، به بنق  و ارتفاع  منظور از عرض
 . است  شده  ، مشخص اجرایی  هاي نقشه
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   در نقب  گذاری لوله  . عملیات پنجم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  حد پایه رشته شبکه جمعفهرست بهای وا

  
   مجاور  ها و نهرهاي يیا جو  بارندگی  دارد از طریق  احتمال  که  است  هایی آب  و دفع  ، تخلیه نقب  داخل  سطحی  هاي . منظور از پمپاژ آب6 

 شود.  )، وارد نقب زیرزمینی  هاي آب  استثناي  (به
از حفر   حاصل  از خاك  سرندي  خاك با  لوله  زیر و اطراف  خاکریزي  ، هزینه37102  نمونه  نقشه  ، طبق فصل  این  هاي واحد ردیف  بهاي . در7 

 . است  منظور شده  نقب
از شناور   جلوگیري  مشاور، براي  دستور مهندس  و یا به  فنی  مشخصات  ، طبق بتنی  ساخته  پیش  مهاري  از قطعات  استفاده  لزوم  . در صورت8

 شود. دار برآورد می ستاره  صورت به  قطعات  این  و نصب  و حمل  و ساخت  مصالح  تهیه  ، هزینه ریزي بتن  درهنگام  در نقب  لوله  شدن
بندي خط لوله (طبق مشخصات فنی، شامل پر کردن و تخلیه، به طوري که پس از تخلیه، خط لوله عاري از هرگونه  ببهاي انجام آزمایش آ. 9

اتیلن  هاي پلی و براي لوله 050113تا  050101هاي  درصد بهاي واحد ردیف 10هاي بتنی نقبی، معادل  رسوب و مواد زاید باشد)، براي لوله
 شود. ، محاسبه می050208تا  050201ي ها صد بهاي واحد ردیفدر 6نقبی، 

متر استفاده شود، براي برآورد عملیات اجرایی  میلی 400تا  200گذاري در نقب، از قطر  هاي سرامیکی(سفالی) براي لوله . چنانچه از لوله10
هاي  هاي سرامیکی، از ردیف وط به لولههاي بتنی و با رعایت مشخصات فنی مرب مربوط با در نظر گرفتن مفاد مقدمه این فصل در ارتباط با لوله

هاي  استفاده شده و چنانچه تهیه لوله بر عهده پیمانکار در نظر گرفته شود، هزینه مربوط از فصل نوزدهم، لوله 9/0هم قطر با اعمال ضریب 
 شود. سرامیکی(سفالی) فاضالبی تعیین می
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   در نقب  گذاری لوله  . عملیات پنجم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

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

 مترطول ١,٢٣١,٠٠٠  
متر و  میلی ٢٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٣عمق کف نقب تا 
٠۵٠١٠١ 

 مترطول ٠٠٠,۴٨۵,١  
متر و  میلی ٢۵٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٣٫٢۵عمق کف نقب تا 
٠۵٠١٠٢ 

 مترطول ١,٩٠٧,٠٠٠  
متر و  میلی ٣٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٣٫٢۵عمق کف نقب تا 
٠۵٠١٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٨١۶  
متر و  میلی ۴٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٣٫٢۵عمق کف نقب تا 
٠۵٠١٠۴ 

 مترطول ۶١٢,٠٠٠,٣  
متر و  میلی ۵٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٣٫۵عمق کف نقب تا 
٠۵٠١٠۵ 

 مترطول ٣,٩۴١,٠٠٠  
متر و  میلی ۶٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٣٫٧۵عمق کف نقب تا 
٠۵٠١٠۶ 

 مترطول ۴,۵٢٨,٠٠٠  
متر و  میلی ٧٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ٣٫٧۵عمق کف نقب تا 
٠۵٠١٠٧ 

 مترطول ۵,۵۶٢,٠٠٠  
متر و  میلی ٨٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ۴عمق کف نقب تا 
٠۵٠١٠٨ 

 مترطول ۶,۴۴٨,٠٠٠  
متر و  میلی ٩٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ۴عمق کف نقب تا 
٠۵٠١٠٩ 

 مترطول ٠٠٠,۶٢۴,٨  
متر و  میلی ١٠٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ۴٫٢۵عمق کف نقب تا 
٠۵٠١١٠ 

 مترطول ١١,١١٩,٠٠٠  
متر و  میلی ١٢٠٠فاضالبی به قطر گذاری با لوله بتنی  لوله

 متر. ۴٫۵عمق کف نقب تا 
٠۵٠١١١ 

 مترطول ١٣,٣٩١,٠٠٠  
متر و  میلی ١۴٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ۴٫٧۵عمق کف نقب تا 
٠۵٠١١٢ 

 مترطول ٠٠٠,١٣,٨٨۵  
متر و  میلی ١۶٠٠گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر  لوله

 متر. ۵تا عمق کف نقب 
٠۵٠١١٣ 

 مترطول ۵٠٠,٩١٧  
متر  میلی ٢٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٣و عمق کف نقب تا 
٠۵٠٢٠١ 

 مترطول ۵٠٠,٩۴٩  
متر  میلی ٢٢۵اتیلن فاضالبی به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٣و عمق کف نقب تا 
٠۵٠٢٠٢ 

 مترطول ٩٨٣,٠٠٠  
متر  میلی ٢۵٠اتیلن فاضالبی به قطر  با لوله پلیگذاری  لوله

 متر. ٣و عمق کف نقب تا 
٠۵٠٢٠٣ 
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   در نقب  گذاری لوله  . عملیات پنجم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

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

 مترطول ١,٠٢١,٠٠٠  
متر  میلی ٢٨٠اتیلن فاضالبی به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٣٫٢۵و عمق کف نقب تا 
٠۵٠٢٠۴ 

 مترطول ١,٠٧٧,٠٠٠  
 ٣١۵ یا ٣٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٣٫٢۵متر و عمق کف نقب تا  میلی
٠۵٠٢٠۵ 

 مترطول ١,١۴٣,٠٠٠  
 ٣۵۵یا  ٣۵٠اتیلن فاضالبی به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٣٫٢۵متر و عمق کف نقب تا  میلی
٠۵٠٢٠۶ 

 مترطول ١,٢۴١,٠٠٠  
متر  میلی ۴٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٣٫٢۵ و عمق کف نقب تا
٠۵٠٢٠٧ 

 مترطول ۴٠٠,٠٠٠,١  
متر  میلی ۵٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٣٫۵و عمق کف نقب تا 
٠۵٠٢٠٨ 
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   ) فاضالبیG.R.P(  فایبرگالس  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات ششم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
   ) فاضالبیG.R.P(  فایبرگالس  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات ششم  فصل
   مقدمه

 
  ) فاضالبیG.R.P(  فایبرگالس  هاي با لوله  در ترانشه  گذاري لوله  از عملیات  مختصري  ، شرح060116تا  060101  در ردیفهاي  شده  . مفاد درج1 

 :  زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی  ، و عملیات است
 . الزم  برداري نقشه  يکارها  و انجام  گذاري مسیر لوله  کردن  و آماده  . تمیز کردن1-1
، و یا تا  در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از کارفرما، بسته  تحویل  ها و اتصالیها، از محل لوله  و حمل  . بارگیري1-2

 . در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازي  پاي ها تا لوله  مجدد و حمل  با بارگیري  درآنجا، همراه  و باراندازي  فرعی  انباشت  هاي محل
 . در کنار ترانشه حاصله ریختن خاكموردنظر، و   تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  . حفر ترانشه1-3
       ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي . شیب1-4

 ). لزوم  (در صورت
،  الزم  شیب  آنها با رعایت  و نصب  ترانشه  ها درون ها و اتصالی لوله  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل  . حفاظت1-5

 . سرلوله  در موارد برش  الزم  یا جوشکاري  تراش  با عملیات  همراه
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  خاکریزي .1-6
  رسوب  از هرگونه  عاري  لوله  ، خط از تخلیه  پس  که  طوري  ، به و تخلیه  پرکردن  شاملطبق مشخصات فنی و ،  لوله  خط  بندي آب  . آزمایش1-7

 و مواد زاید باشد.
، و  زمین  تا سطح  ترانشه  الیه  به  الیه  پرکردن، فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  سایل، با و سرندي  خاك  و کوبیدن  . پخش1-8

  تکمیلی  و سایر عملیات  ) (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاك 85  حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی آب
 . الزم

 اتصال  هاي محل  آزمایش  متر و باالتر، از روش میلی 700قطر   به  )G.R.P(  فایبرگالسهاي  لوله  بندي  آب  آزمایشچنانچه براي . 2 
  )Joint Test ،( شود. هاي این فصل کسر می ردیفواحد   بهايبه ازاي هر متر طول لوله، از درصد  9استفاده شود 

  بیشتر، به  متر عمق  هریک  ازاي  درصد به 37شود،   انجام  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهاي  گذاري لوله چنانچه. 3
متر  دو  درصد، اگر عمق 37متر بیشتر باشد   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، برحسب فصل  این  هاي واحد ردیف  بهاي

 شود. می  محاسبه  تناسب  بیشتر. کسر متر به  هاي عمق  براي  ترتیب  همین  درصد و به 74=2×37بیشتر باشد 
،  عملیات  کل  به  ، نسبت1بند   شرح  به  ) فاضالبیG.R.P(  فایبرگالس  هاي لوله با  گذاري کار لوله  از مراحل  یک هر  انجام  هزینه  . درصد تقریبی4

 گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي صورت  پرداخت  ايبر  ، که است شده  درج 5  در جدول
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   ) فاضالبیG.R.P(  فایبرگالس  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات ششم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 

  مختلف  با قطرهاي  ) فاضالبیG.R.P(  فایبرگالس  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  . درصدپرداخت5  جدول
 

 شماره
 ردیف

 200-250 300-600 700-1200 1400-2000 متر) قطر لوله (میلی
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 5/6 5/6 5/6 6 الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و  تحویل  ها، از محل ها و اتصالی لوله  و حمل  بارگیري

 مقدمه 2-1، طبق بند باراندازي
8 5/6 4 5/2 

 5/26 25 24 18 حفر ترانشه 3
 4 4 3 3 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 18 21 20 5/22 آنها  و نصب  ترانشه  ها درون ها و اتصالی لوله  قراردادن 5
 11 9 8 8 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاکریزي 6
 5/5 5/6 10 5/13 آزمایش آب بندي خط لوله 7
 26 24 22 21 تکمیلی  عملیات و  نهاییخاکریز پخش و کوبیدن خاك سرندي،  8

 100 100 100 100 جمع
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   ) فاضالبیG.R.P(  فایبرگالس  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات ششم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  جمعفهرست بهای واحد پایه رشته شبکه 

  
       

 مقدار (ریال)بهای کل 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٠٠٠,۴۶۶,١  
 ٢٠٠فاضالبی به قطر  )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ٢و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠۶٠١٠١ 

 مترطول ١,٧٠٠,٠٠٠  
 ٢۵٠به قطر  فاضالبی )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ٢ترانشه تا و عمق  متر میلی
٠۶٠١٠٢ 

 مترطول ١,٩۶٠,٠٠٠  
 ٣٠٠فاضالبی به قطر  )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ٢٫٢۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠۶٠١٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٠٠۶  
 ٣۵٠به قطر  فاضالبی )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ٢٫٢۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠۶٠١٠۴ 

 مترطول ٢,٢٧٧,٠٠٠  
 ۴٠٠به قطر  فاضالبی )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ٢٫۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠۶٠١٠۵ 

 مترطول ٢,٧٧٧,٠٠٠  
 ۵٠٠به قطر  فاضالبی )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ٢٫٧۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠۶٠١٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,٣,٠۶۶  
 ۶٠٠به قطر  فاضالبی )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ٢٫٧۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠۶٠١٠٧ 

 مترطول ٠٠٠,۶١۵,٣  
 ٧٠٠به قطر  فاضالبی )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ٣متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١٠٨ 

 مترطول ٠٠٠,٣٨۵,۴  
 ٨٠٠به قطر  فاضالبی )G.R.P( لوله فایبرگالسگذاری با  لوله

 متر. ٣و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠۶٠١٠٩ 

 مترطول ٩٧١,٠٠٠,۴  
 ٩٠٠فاضالبی به قطر  )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ٣٫٢۵و عمق ترانشه تا  متر میلی
٠۶٠١١٠ 

 مترطول ۵,۴۵٠,٠٠٠  
به قطر  فاضالبی )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ٣٫٢۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ١٠٠٠
٠۶٠١١١ 

 مترطول ٠٠٠,۶,۵٢۵  
به قطر  فاضالبی )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ٣٫۵و عمق ترانشه تا  متر میلی ١٢٠٠
٠۶٠١١٢ 

 مترطول ٠٠٠,٨,١٩۶  
به قطر  فاضالبی )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ٣٫٧۵و عمق ترانشه تا  متر میلی ١۴٠٠
٠۶٠١١٣ 

 مترطول ٠٠٠,٩,٨٣۶  
به قطر  فاضالبی )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ۴متر و عمق ترانشه تا  میلی ١۶٠٠
٠۶٠١١۴ 

 مترطول ٠٠٠,١١,٣٢۶  
به قطر  فاضالبی )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ۴٫٢۵ترانشه تا و عمق  متر میلی ١٨٠٠
٠۶٠١١۵ 

 مترطول ٠٠٠,١٣,٠٢۴  
به قطر  فاضالبی )G.R.P( گذاری با لوله فایبرگالس لوله

 متر. ۴٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٢٠٠٠
٠۶٠١١۶ 
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 های بتنی روها و شفت احداث آدمفصل هفتم. 
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 های بتنی روها و شفت فصل هفتم. احداث آدم

  مقدمه 
 
 

  مصرفی  بتن  هر متر مکعب  ازاي  زیر، به  شرح  به  الزم  کارهاي  انجام  بهاي  ، شامل070101  در جا در ردیف  بتنی  روي آدم  واحد احداث  . بهاي1 
 : رو است در آدم 25C  از نوع

و   پاشی  ، آب ، تسطیح حاصله  خاك  د نظر، جابجاییمور  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود با هر نوع  ، شامل الزم  خاکی  عملیات  . انجام1-1 
 ). لزوم  گود (درصورت  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی گود، تلمبه  کف  کوبیدن

 ). مایه کم  (بتن 10C  از نوع  بتن  و ریختن  . تهیه1-2 
هر   و به  تعداد الزم  ، به ها و غیره  عبور لوله  محل  سوراخهاي  تعبیهبا   همراه  الزم  یا داربست  بست  ، و چوب مصالح  با هرنوع  بندي  . قالب1-3 

 هاي ورودي و خروجی. دور لوله  بتن  و اجراي  رو، تهیه آدم  عبور از دیواره  ها در محل لوله  قطر، جاسازي
 .25C  از نوع  بتن  و اجراي  . تهیه1-4 
 رو. آدم  ) کف لزوم  درصورت  سازي  (و حفاظ  و مجراسازي  و ماهیچه 20C  از نوع  بتن  و اجراي  . تهیه1-5 
 .25C  ، از بتن سقف  ساخته پیش  بتنی  دال  و نصب  و جابجایی  و ساخت  مصالح  . تهیه1-6 
 .12C  از نوع  بتن  و اجراي  رو، تهیه آدم  دریچه  نصب  براي  سقف  دال  روي  و آجر چینی  مصالح  . تهیه1-7 
از   حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاك 85  حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی ، و آب زمین  گود تا سطح  الیه  به  الیه  . پرکردن1-8 

 ). (خاکریز نهایی  خاکبرداري
 . الزم  تکمیلی  رو و سایر عملیات آدم  داخل  ، نظافت محل  کردن  و پاك  . تسطیح1-9 

شود  منظور می 070101رو طبق ردیف  رو بتنی یک پارچه استفاده شود، در این حالت بهاي واحد آدم رو از آدم ه براي احداث آدمتبصره، چنانچ
 . رو است در آدم C 25  از نوع  مصرفیهاي مربوط (تهیه و ساخت، حمل و نصب و غیره) به ازاي هر متر مکعب بتن  و شامل تمامی هزینه

  بتن  هر متر مکعب  ازاي  زیر، به  شرح  به  الزم  کارهاي  انجام  بهاي  ، شامل070201  در ردیف  ساخته پیش  بتنی  روي آدم  واحد احداث  . بهاي2 
 : رو است در آدم 25C  از نوع  مصرفی

و   پاشی  ، آب ، تسطیح حاصله  خاك  مورد نظر، جابجایی  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود با هر نوع  ، شامل الزم  خاکی  عملیات  . انجام2-1 
 ). لزوم  گود (درصورت  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی گود، تلمبه  کف  کوبیدن

 ). مایه کم  (بتن 10C  از نوع  بتن  و ریختن  . تهیه2-2 
هر   و به  تعداد الزم  ، به ها و غیره  عبور لوله  محل  سوراخهاي  با تعبیه  همراه  الزم  یا داربست  بست  ، و چوب مصالح  با هرنوع  بندي  . قالب2-3 

 .12C  از نوع  بتن  و اجراي  رو، تهیه آدم  عبور از دیواره  ها در محل لوله  قطر، و جاسازي
 .25C  از نوع  بتن  و اجراي  . تهیه2-4 
 رو. آدم  کف  و مجرا سازي  و ماهیچه 20C  از نوع  بتن  و اجراي  . تهیه2-5
 .25C  )، از بتن فوقانی  تبدیلی  و یا رینگ  دیواره  (مانند رینگهاي  ساخته  پیش  بتنی  قطعات  و نصب  و جابجایی  و ساخت  مصالح  . تهیه2-6 
 .12C  از نوع  بتن  و اجراي  رو، تهیه آدم  دریچه  نصب  براي  فوقانی  رینگ  روي  و آجرچینی  مصالح  . تهیه2-7 
از   حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاك 85  حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی  ، وآب زمین  گود تا سطح  الیه  به  الیه  . پرکردن8ـ2 

 ). (خاکریز نهایی  خاکبرداري
 . الزم  تکمیلی  رو و سایر عملیات آدم  داخل  ، نظافت محل  کردن  و پاك  . تسطیح9ـ2 
  آجرچینی  هرمترمکعب  ازاي  زیر، به  شرح  به  الزم  کارهاي  انجام  بهاي  ، شامل070301  در ردیف  آجري  دیواره رو با آدم  واحد احداث  . بهاي3 

 : است
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و   پاشی ، آب ، تسطیح حاصله  خاك  مورد نظر، جابجایی  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود باهرنوع  ، شامل الزم  خاکی  عملیات  . انجام3-1

 ). لزوم  گود (درصورت  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی گود، تلمبه  کف  نکوبید
 ). مایه کم  (بتن 10C  از نوع  بتن  و ریختن  . تهیه3-2
 .25C  از نوع  بتن  و اجراي  با تهیه  ، همراه مصالح  با هر نوع  بندي  . قالب3-3
نما با   صورت  به  داخلی  ، سطح الزم  یا داربست  بست  دار) باچوب سوراخ  آجر ماشینی رو (با آدم  آجري  دیواره  و اجراي  مصالح  . تهیه3-4

هر قطر،   و به  تعداد الزم  ، به ها و غیره عبور لوله  محل  سوراخهاي  ، و نیز تعبیه و سیمان  ماسه  با اندود از مالت  همراه  خارجی  و سطح  بندکشی
 .12C  از نوع  بتن  و اجراي  رو، تهیه آدم  از دیواره عبور  ها در محل لوله  و جاسازي

 رو . آدم  کف  و مجراسازي  و ماهیچه 20C  از نوع  بتن  و اجراي  . تهیه3-5
 .25C  ، از بتن سقف  ساخته پیش  بتنی  دال  و نصب  وجابجایی  و ساخت  مصالح  . تهیه3-6
 .12C  از نوع  بتن  و اجراي  رو، تهیه آدم  دریچه  نصب  يبرا  سقف  دال  روي  و آجرچینی  مصالح  . تهیه3-7
از   حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاك 85  حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی  ، و آب زمین  گود تا سطح  الیه  به  الیه  . پرکردن3-8

 ). (خاکریزنهایی  خاکبرداري
 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  رو آدم  اخلد  ، نظافت محل  کردن  و پاك  . تسطیح9ـ3
 هیاستاندارد معتبر مشابه) ته ای( 14148ISIRIبراساس استاندارد  دیکه با 070501  فیدر رد لنیات یرو با قطعات پل واحد احداث آدم ي. بها4

 رو است.  هر متر عمق آدم يبه ازا ریو به شرح ز 37109الزم باتوجه به نقشه نمونه  يانجام کارها يشود، شامل بها
 ،یپاش آب ح،یخاك حاصل، تسط ییتا عمق مورد نظر، جابجا یکیمکان لهیالزم شامل حفر گود با هر نوع وس یخاک اتی. انجام عمل4-1

 .آب داخل گود در صورت لزوم هیو تخل یزن کف گود، تلمبه دنیکوب
 .متر یسانت 10به ضخامت  10C هیبتن کم ما يو اجرا هی. ته4-2
 اتیمرتبط بر حسب مورد و عمل يها لوله يو جاساز يساز و تراز کردن آن پس از کف لنیات یحمل و نصب قطعات پل ،يری. بارگ4-3

 .الزم یلیتکم
تا  ها هیال دنیو کوب یپاش آب ن،یتا سطح زم حاصل از خاکبرداري به صورت متقارنرو با خاك  گود در اطراف آدم هیبه ال هی. پر کردن ال4-4

 :و انحراف آدم رو گردد ییکه مانع از جابجا يدرصد پروکتور استاندارد به طور 85تراکم حداقل 
 .شود یتراز آب انجام م ریرو ز که احداث آدم یدر مناطق متر یسانت 35 یال 25لنگر به ضخامت  نگیر يمصالح و اجرا هی. ته4-5
 110105 فیبر حسب مورد با استفاده از رد نگی، دال سقف و رمتر سانتی 25تا  10گود به ضخامت  کف 25Cبتن  يو اجرا هیته نهی. هز4-6

 .شود یم و پرداخت جداگانه محاسبه ،فهرست فاضالب یازدهمدر فصل 
آن در ردیف رو با رعایت مشخصات فنی و تایید مشاور و کارفرما، هزینه  در صورت استفاده از شفته آهک یا سیمان در اطراف آدم. 4-7

 .اتیلن منظور شده است رو با قطعات پلی ماحداث آد 070501
، شامل بهاي انجام کارهاي الزم به شرح زیر، به ازاي هر متر مکعب 070401رانی، در ردیف  بهاي واحد احداث شفت بتنی درجا براي لوله. 5

 در شفت است:  25Cبتن مصرفی از نوع 
و   پاشی  ، آب ، تسطیح حاصله  خاك  مورد نظر، جابجایی  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود با هر نوع  شامل ، الزم  خاکی  عملیات  . انجام1ـ5

 ). لزوم  گود (درصورت  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی گود، تلمبه  کف  کوبیدن
 ). مایه کم  (بتن 10C  از نوع  بتن  و ریختن  . تهیه2ـ5
ها، به تعداد الزم و به هر قطر،  هاي محل عبور لوله ع مصالح، و چوب بست و دار بست الزم همراه با تعبیه سوراخقالب بندي با هر نو. 3ـ5

هاي ورودي و خروجی، و تمامی تمهیدات الزم براي امکان تبدیل بعدي  ها در محل عبور از دیواره شفت، اجراي بتن دور لوله جا سازي لوله
 شفت به آدم رو.
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 .25C  از نوع  بتن  اجرايو   . تهیه4ـ5
از   حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاك 85  حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی ، و آب زمین  گود تا سطح  الیه  به  الیه  . پرکردن5ـ5

 ). (خاکریز نهایی  خاکبرداري
 سطیح و پاك کردن محل. نظافت داخل شفت و سایر عملیات تکمیلی الزم.. ت6ـ5
 . است  زمین  )، تا سطح شالوده  (روي  داخل  شده  تمام  کف  بین  رو، فاصله آدم  . منظور از عمق6
، در  براي آدم روها مربوط  با قاب  چدنی  و دریچه  و حفاظ  و نیز پلهبراي احداث آدم رو و شفت   میلگرد الزم  و نصب  ، حمل تهیه  . هزینه7

و یا سایر مواد پالستیکی همراه با قاب مربوط در  GRPرو به صورت کامپوزیتی  هاي آدم چنانچه دریچه . است  ها منظور نشده آنواحد   بهاي
ها و اسناد مناقصه در نظر گرفته شده باشند، براي برآورد عینا از فصل بیست و سوم، کارهاي پالستیکی و پلیمري فهرست بهاي واحد  نقشه

ها در مشخصات  مورد در انطباق با ابعاد و تحمل بار ترافیکی استفاده شود. مشخصات فنی الزم دریچه هاي مربوط بر حسب پایه ابنیه و ردیف
 شود.  فنی خصوصی پیمان درج و اعمال می

ود، ش  دیگر استفاده  نوع  از بتن چنانچهو   ، بوده25C  ازنوع  مصرفی  بتن  حجم  برحسب  بتنی  يها و شفت روها آدم  بهاي  . واحد پرداخت8
 شود.  می  ، محاسبه بندي و قالب  بتنی  کارهاي  در فصل  شده  درج  ردیفهاي  بها طبق اضافه

 . است 5  نوع  سیمان  مصرفی  ، سیمان فصل  این  ردیفهاي  . در تمام9
  زیرزمینی  در زیر تراز آب  دارد، ولی  جحیتار  زیرزمینی  تراز آب  در باالي  ساخته پیش  بتنی  روهاي از آدم  کار، استفاده  سرعت  به  توجه . با10

هاي این فصل واتر  در بهاي واحد ردیف شود.  استفاده) 4اتیلن (بخش  رو با قطعات پلی ) یا آدم1(بخش درجا   بتنی  روهاي باید از آدم  فقط
 استاپ و مواد آب بند منظور نشده است.

 گیرد. قرار می  روها مورد محاسبه آدم  مشابه  روش  ، به فاضالب  آوري جمع  کهشب  داخل  کوچک  هاي خانه تلمبه  احداث  . هزینه11
 شود. می  بها محاسبه فهرست  این  در سایر فصلهاي  مربوط  مورد، از ردیفهاي  ، برحسب ریزشی  روهاي آدم  براي  الزم  اضافی  عملیات  . هزینه12
  مورد نظر در این  بندي  و قالب  بتنی  بها، در مورد کارهاي  فهرست  این  بندي  و قالب  بتنی  يکارها  فصل  مقدمه 8و  6تا  2  . مفاد بندهاي13

 رود. نیز بکار می  فصل
 شود. هاي موقت درج و پرداخت می ، در صورت وضعیت4شفت بتنی، پس از اتمام همه کارهاي مربوط، به شرح بند ر هزینه احداث ه. 14
هاي ابنیه و شبکه جمع آوري فاضالب، با  هاي موجود در فهرست راي تبدیل شفت به آدم رو، بسته به مورد، از ردیفکارهاي الزم ب  . هزینه15

 شود. محاسبه احجام کار، برآورد می
، در  عملیات  کل  به  ، نسبت3تا  1  بندهاي  شرح  ، به مختلف  روها در انواع آدم  کار احداث  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه  . درصد تقریبی16

  شده  انجام  عملیات  منظور کردن  گیرد. براي  قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي  صورت  محاسبه  براي  که  است  شده  درج 6  جدول
  طبق  آن  به  مربوط  و قیمتروها  از آدم  هر یک  آجرچینی  و یا حجم C 25  بتن  مورد، ابتدا حجم  به  ، بسته موقت  وضعیهاي  روها در صورت آدم

رو  آدم  قیمت  و به  آمده  رو بدست هر آدم  شده  انجام  عملیات  به  ، درصد مربوط6  از جدول  با استفاده  شود. سپس می  محاسبه  مربوط  ردیفهاي
 خواهد شد.  رو محاسبه آدم  یا آجرچینی  نبت  قطعی  حجم  ، براي نهایی  قیمت  است  شود. بدیهی  می  درج  موقت  وضعیت  و در صورت  اعمال
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 های بتنی روها و شفت احداث آدمفصل هفتم. 
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 . مختلف  هاي عمق رو با آدم  انواع  احداث  عملیات  مختلف  مراحل  . درصد پرداخت6  جدول

 شماره
 ردیف

 هرعمق به درجا بتنی رو آدم  و عمق  نوع
ساخته به  پیش بتنی

 هر عمق
آجري به عمق 

 متر 3تا حدود 
 قابل پرداختدرصد  شرح عملیات

 11 11 6 مایه  کم  بتن  و اجراي  کف  حفر گود، تسطیح 1

2 
و   ها و ماهیچه لوله  ها با جاسازي دیوارهی کرس و  شالوده اجراي

 مجراسازي
82 68 55 

 15 5/7 5/4 سقف  اجراي 3
 19 5/13 5/7 تکمیلی  و عملیات  ، نظافت خاکریز نهایی 4

 100 100 100 جمع
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 های بتنی روها و شفت فصل هفتم. احداث آدم
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

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

 ٠٧٠١٠١ روی بتنی درجا، به هر عمق. احداث آدم مترمکعب بتن ٣٨,٣٣٠,٠٠٠  

 ٠٧٠٢٠١ روی بتنی پیش ساخته، به هر عمق. آدماحداث  مترمکعب بتن ٣٩,٨٨٩,٠٠٠  

  ۴۶,٢۵٢,٠٠٠ 
مترمکعب آجر 

 چینی
 متر. ٣رو با دیواره آجری، به عمق تا  احداث آدم

٠٧٠٣٠١ 

 ٠٧٠۴٠١ احداث شفت بتنی درجا، به هر عمق. مترمکعب بتن ٢٩,٢۵٣,٠٠٠  

 ٠٧٠۵٠١ متر. ٧اتیلن به عمق تا  رو پلی احداث آدم متر ٢۵,۴٠٠,٠٠٠  
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل

  مقدمه 
 

خاکریز   محل  حجم  ، بر حسب ، و خاکریزي مناسب  خاك  تهیه  و ردیفهاي  حفاري  محل  حجم  ، بر حسب حفاري به  مربوط  . ردیفهاي1
 شود. می  گیري اندازه

 شود. می  گیري اندازه  جا شده جابه  خاك  تناسب  به  حفاري  محل  حجم  خاکها و مواد زاید برحسب  و حمل  آوري جمع  . ردیفهاي2
و مواد زاید باشد،   خاك به  مربوط چنانچهخاکریز، و   محل  حجم  باشد، بر حسب  مناسب  متر اگر در مورد خاك 500از   بیش  حمل  . ردیف3

منظور از خاك مناسب، هر نوع خاکی است (از جمله توونان) که براي انجام عملیات خاکی  شود. می  گیري اندازه  حفاري  محل  حجم  برحسب
 تشخیص مهندس مشاور مناسب باشد.طبق 

از   که  خاکی  براي  آن  گیري شود و اندازه می  بار پرداخت  یک  متر، در هر مورد تنها براي 50حداکثر   تا فاصله  مصرفی  خاك  جابجایی  . ردیف4
  داده  برگشت  کنار ترانشه  از دپو به  که  خاکی  براي ، و جابجا شده  خاك  تناسب به  حفاري  محل  حجم  شود، برحسب می  دپو منتقل  به  کنار ترانشه

 شود. می  خاکریز انجام  محل  حجم  ، برحسب است  شده
 081201  و ردیفهاي  است ، منظور شده گذاري لوله  فصلهاي  واحد ردیفهاي  ، در بهاي لوله  و روي  زیر،اطراف  سرندي  خاك  کوبیدن  هاي . هزینه5
،  آزمایشگاه  در گزارش  شده  درج  نتایج  و براساس  فنی  مشخصات  )، طبق (خاکریز نهایی  سرندي  خاك  روي  خاك  کوبیدن  ، براي081202و 

 . است  شده  کوبیده  خاك  ، حجم محاسبه  . مبناي است  پرداخت  قابل
  مصالح  حجم  هم  خاك  و باراندازي  هر فاصله  به  حمل ، ، بارگیري برداشتن  ، هزینه در مسیر لوله  روسازي  اجراي  ردیفهاي  . در قیمت6

 . است  شده  بینی ،پیش روسازي
 شود. می  ، محاسبه080603  ردیف  نیز، طبق  بتنی  و بلوکهاي  زیر موزاییک  مالت  تخریب  . هزینه7
  لوله  عبور خط  معابر در محلهاي  و روسازي  زیرسازي  عملیات  به  ، مربوط080705تا  080701  در ردیفهاي  شده  واحد درج  و بهاي  . شرح8

 . سایر کارها مجاز نیست  ردیفها، براي  از این  و استفاده  است
با احتساب ضریب  و  در ترانشه  گذاري لوله  فصلهاي  ردیفهاي  ، براي فصل  در این  زیر زمینی  کار زیر تراز آب  اجراي  بهاي اضافه  . ردیف9

  این  به  منضم  نمونه  هاي نقشه  یا گود (طبق  از ترانشه  حجمی  و برحسب  است  شده  در نظر گرفتهها  و شفتروها  آدم  احداث براي 05/1
 شود. می  ، محاسبه است  زیرزمینی  زیر تراز آب  )، کهو ارتفاع آّب در زمان اجرا، قبل از شروع پمپاژ بها فهرست

  محاسبه 080201  شود، از ردیف  انجام  مکانیکی  با وسایل چنانچه 080808و  080807  ردیفهاي  به  مربوط  فیاضا  خاکی  عملیات  . هزینه10
  محاسبه  قابل  فصل  در این  مربوط  ردیفهاي  برحسب  الزم  دستی  عملیات  بهاي مقدور نباشد، اضافه  مکانیکی  از وسایل  استفاده  شود و چنانچه می

نیز قابل  080808و  080807هاي  بهاي اجراي کار زیر تراز آب زیر زمینی در این فصل، بسته به مورد براي ردیف فهردیف اضا . است
 محاسبه است.

  و آجر و خاك  و بتن  و ماسه  (مانند شن  مصالح  انواع  و حمل  بارگیري  از صعوبت  ناشی  هاي هزینه  به  مربوط 081402و  081401  . ردیفهاي11
  معابر تا عرض  براي  و فقط  آنهااست  ، و باراندازي دستی  ها، با وسایل لوله  ) و انواع از خاکبرداري  حاصل  هاي و نیز نخاله  و زیراساس  اسو اس

  بنایی  هايکار  براي  دستی  حمل  شود. ردیف می  کارفرما، پرداخت  مشاور و تصویب  تایید مهندس  و در صورت فاصله دیوار به دیوار، متر، 6
  بر حسب  مصالح  با هر نوع  پر کردن  و براي  شده  حفاري  محل  حجم  خاکها و مواد زاید برحسب  ، براي اجرا شده  عملیات  حجم  برحسب

 قابل پرداخت نیست. 081002ردیف  081401با پرداخت ردیف  شود. می  گیري ، اندازه پر شده  محل  حجم
و   نقشه  کار طبق  کیلومتر و اجراي 30  تا فاصلهیا سیمان   آهک  حمل  به  مربوط  هاي هزینه  ، تمام ریزي شفته  به  مربوط  . در ردیفهاي12

  ردیفهاي  کیلومتر طبق 30مازاد بر یا سیمان   آهک  حمل  و فقط  ، منظور شده هر شکل  و به  در هر محل  شفته  و جادادن  ، و ریختن مشخصات
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
مقدار سیمان یا آهک طبق دستور کار مهندس مشاور خواهد بود و چنانچه مقدار سیمان بیشتر از مقدار  . است  محاسبه  قابل  و نقل  حمل  فصل

 شود.  هاي فصل یازدهم، کارهاي بتنی و قالب بندي، استفاده می مندرج در ردیف مربوط باشد، براي مازاد آن از ردیف
  ) براي با کاتر یا تخریب  از برش  (اعم  مسیر لوله  پوشش  سازي آماده  عملیات  هزینه  به  ، مربوط080606تا  080601  واحد ردیفهاي  . بهاي13

  بینی روها پیش آدم  و احداث  گذاري لوله  در ردیفهاي  حفاري  جزو هزینه  موارد یاد شده  برداشتن  هزینه  است  . بدیهی است  مسیر لوله  حفاري
 شود. می  گیري اندازه  شده  تخریب  محل  حجم  برحسب  ریبتخ  . ردیفهاي است  شده
 گیرد. قرار می  ندارد، مورد استفاده  و زیراساس  اساس  نیاز به  که  مواردي  و براي  بوده  مستقل "کامال 080703  . ردیف14
هاي  و در صورت لزوم حفاري در زمین گیرد میقرار   مورد استفاده  در نقب  گذاري لوله  در حالت  فقط 081604تا  081601  . ردیفهاي15

، با اعمال ضریب 080106تا  080103هاي  سنگی یا برخورد با قطعات بزرگ سنگ که به تشخیص مهندس مشاور باید خرد شود، از ردیف
  الزم  متر و یا رامپ 2/1قطر بیشتر از   به  چاه  میله  به  مربوط  اضافی  خاکی  عملیات  هزینهلوله گذاري در نقب،   در حالتشود.  ، استفاده می40/1

شود و  می  محاسبه ،080202و  080201  از ردیفهاي ،شود  انجام  مکانیکی  با وسایل  ، چنانچه نقب  داخل  به  اتیلن پلی  هاي لوله  انتقال  براي
  قابل براي حجم اضافی  فصل  در این  مربوط  ردیفهاي  برحسب  مالز  دستی  عملیات  بهاي مقدور نباشد، اضافه  مکانیکی  از وسایل  استفاده  چنانچه
  به  ، بسته081306 تا 081303و  081001و  080806تا  080801  هاي ، از ردیف محل  خاك  نبودن  مناسب  . ضمناً در صورت است  محاسبه

 شود. می  استفاده مورد،
مشاور   مهندس  تشخیص  به  برخورد شود که  سنگ  بزرگ  قطعات  ، به080102 و 080101  شماره  ردیفهاي  اجراي  ضمن  که  . در مواردي16

هاي  ، از ردیف سنگی  شوند، حفاري می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خرد کردن  مستلزم  آن  برداشت
  شود. منظور می بسته به مورد،  080106تا  080103

 منظور شده است. 080104نه وسیله مناسب براي عمل کرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل مکانیکی، در بهاي ردیف هزی. 17
هاي  استفاده شود، مگر در شرایطی که، با تایید کارفرما، استفاده از کمپرسور همراه با چکش 080104براي حفاري در سنگ باید از ردیف . 18

 بادي اجتناب ناپذیر باشد.
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  واحد پایه رشته شبکه جمعفهرست بهای 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ٠٠٠,٢٢۵

گذاری و احداث  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری  روها و شفت آدم

های نرم و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی  در زمین
به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با 

متر انجام شود، بر حسب حجم  ٢دست و حداکثر تا عمق 
 حفاری.محل 

٠٨٠١٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,۶۵٠

گذاری و احداث  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری  روها و شفت آدم

در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی 
به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با 

متر انجام شود، بر حسب حجم  ٢دست و حداکثر تا عمق 
 محل حفاری.

٠٨٠١٠٢ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,٣۶۶,۶

گذاری در ترانشه و  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
های  ها، چنانچه حفاری در زمین روها و شفت احداث آدم

سنگی، به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با 
متر  ٢های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق  چکش

 انجام شود.

٠٨٠١٠٣ 

  

 مترمکعب ١,٣۴٣,٠٠٠

گذاری در ترانشه و  های لوله های فصل ردیف  بها به اضافه
های  ها، چنانچه حفاری در زمین ها و شفت رو احداث آدم

های هیدرولیکی و حداکثر تا  سنگی، با استفاده از چکش
 متر انجام شود. ٢عمق 

٠٨٠١٠۴ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٢۶٩

، هرگاه عمق ٠٨٠١٠۴تا  ٠٨٠١٠١های  به ردیف بها اضافه
تا  ٢متر باشد، برای حجم واقع بین  ٢ترانشه یا گود بیش از 

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

٠٨٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٧۴

وسایل ، چنانچه استفاده از ٠٨٠١٠٣بها به ردیف  اضافه
مکانیکی به علت موقعیت مکانی، مقدور نباشد و 

 خاکریزی نهایی با دست انجام شود.

٠٨٠١٠۶ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٢٠  
های ریزشی با وسیله مکانیکی،  خاکبرداری اضافی در زمین

 به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب.
٠٨٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٣٠٧

هایی که  محلهای ریزشی و در  خاکریزی در زمین
خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و 

 ٨۵متری، با تراکم  سانتی ١۵کوبیدن خاک در قشرهای 
 درصد پروکتور استاندارد.

٠٨٠٢٠٢ 
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  واحد پایه رشته شبکه جمعفهرست بهای 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٢۵١,٠٠٠

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

 باشد (اندازه گیری برحسب سطح حفاظت شده).

٠٨٠٣٠١ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,١,٣٨۶

گذاری در ترانشه و  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
ها، برای آن قسمت از عملیات که  روها و شفت احداث آدم

زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای 
استفاده از تلمبه موتوری زیرزمینی، به حدی باشد که 

 اجتناب ناپذیر باشد.

٠٨٠۴٠١ 

  

 مترطول ۴٩١,٠٠٠,٣

تا  ١٠٠های زهکش بتنی به قطر تهیه مصالح و نصب لوله
های  متر، با بندباز، برای انتقال آب به محل تلمبه میلی ٢٠٠

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

٠٨٠۵٠١ 

  

 مترطول ٣٨٣,٠٠٠,۴

های زهکش پالستیکی مشبک به  تهیه مصالح و نصب لوله
متر، برای انتقال آب به محل تلمبه  میلی ٢٠٠تا  ١١٠قطر

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

٠٨٠۵٠٢ 

 مترمکعب ۵۶٧,٠٠٠,٢  
مشخصات و به کاربردن آن در تهیه مصالح زهکشی طبق 

 زهکشی ها.
٠٨٠۵٠٣ 

 مترمکعب ٣,٣٩٠,٠٠٠  
تخریب پوشش آسفالتی درمسیر لوله (بدون استفاده از 

 کاتر).
٠٨٠۶٠١ 

 ٠٨٠۶٠٢ تخریب پوشش بتنی درمسیر لوله. مترمکعب ٧,٣۴٩,٠٠٠  

 مترمکعب ٢,٧۶٧,٠٠٠  
تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، 

 مسیر لوله.در 
٠٨٠۶٠٣ 

 مترطول ۴٠,٢٠٠  
گیری  متر (اندازه سانتی ٧برش آسفالت با کاتر به عمق تا 

 برحسب طول هر خط برش).
٠٨٠۶٠۴ 

  
 مترطول ۵,۶٣٠

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

 خط برش).

٠٨٠۶٠۵ 

 مترمکعب ٠٠٠,٢,٠٣۴  
تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر 

 در مسیر لوله.
٠٨٠۶٠۶ 

  

 مترمکعب ٧٢٨,٠٠٠,۴

مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا 
گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و 

پاشی و کوبیدن آن، با تراکم  اساس، ریختن، پخش، آب
 الزم.

٠٨٠٧٠١ 
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  واحد پایه رشته شبکه جمعفهرست بهای 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٨٧

تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه 
متر ضخامت  باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی

 آسفالت کوبیده شده.

٠٨٠٧٠٢ 

  

 مترمربع ٣٣٠,٠٠٠

مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا 
تهیه مصالح، ریختن، پخش پاشی و کوبیدن بستر،  گود، آب

و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه باتک کت و 
متر ضخامت آسفالت  پریمکت، به ازای هر یک سانتی

 کوبیده شده.

٠٨٠٧٠٣ 

  

 مترمربع ٢,٢۵٣,٠٠٠

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

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

٠٨٠٧٠۴ 

  
 مترمربع ۶٢٢,٠٠٠,١

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

 یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.

٠٨٠٧٠۵ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,٧٠۵

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به جای استفاده از 

 خاک سرند شده محلی.

٠٨٠٨٠١ 

  
 مترمکعب ١,٩۴٨,٠٠٠

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
 ١٩حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 

 جای استفاده از خاک سرند شده محلی.متر به  میلی

٠٨٠٨٠٢ 

  
 مترمکعب ١,٨٩٩,٠٠٠

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
جای استفاده از خاک سرند   حمل و پخش ماسه شسته به

 شده محلی.

٠٨٠٨٠۴ 

  
 مترمکعب ١,٠٩٧,٠٠٠

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
جای استفاده از  حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی)، به

 خاک سرند شده محلی.

٠٨٠٨٠۵ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٧۵۴

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند 

 شده محلی.

٠٨٠٨٠۶ 

 مترمکعب ٢,٩٩٢,٠٠٠  
سنگ قلوه رودخانه ای در تهیه مصالح وخشکه چینی با 

 کف ترانشه، به منظور پی سازی.
٠٨٠٨٠٧ 

 مترمکعب ۵٣٩,٠٠٠,٣  
تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ الشه در کف ترانشه، 

 به منظور پی سازی.
٠٨٠٨٠٨ 
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  واحد پایه رشته شبکه جمعفهرست بهای 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ٩٠٠,٣۵

متر، با هر وسیله  ۵٠جا به جایی خاک تا فاصله حداکثر
یا گود به محل دپو یا مکانیکی، از کنار ترانشه، میله چاه 

برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام 
 شود. نمی

٠٨٠٩٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,١٩٧

گذاری، برای تهیه  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل 

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

 استفاده مناسب نباشد.

٠٨١٠٠١ 

 مترمکعب ١٨٩,٠٠٠  
جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 

 متری و باراندازی آن. ۵٠٠
٠٨١٠٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,١۴۵  
بارگیری خاک و مواد زاید، از محل انباشت موقت، حمل تا 

 متری و باراندازی آن. ۵٠٠فاصله 
٠٨١٠٠٣ 

  

٢٨,١٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، 
متر(موضوع  ۵٠٠درصورتی که فاصله حمل بیش از

کیلومتر باشد، به  ١٠) تا ٠٨١٠٠٣تا  ٠٨١٠٠١های  ردیف
متر. کسرکیلومتر، به  ۵٠٠ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 

 شود. تناسب محاسبه می

٠٨١١٠١ 

  

٢۵,۵٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه، 
کیلومتر  ٣٠کیلومتر تا ١٠درصورتی که فاصله حمل بیش از

کیلومتر. کسر  ١٠باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر
 کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.

٠٨١١٠٢ 

  

٢٣,٠٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

کیلومتر. کسرکیلومتر، به  ٣٠هر یک کیلومتر اضافه بر 
 تناسب محاسبه می شود.

٠٨١١٠٣ 

  

 مترمکعب ٣١٣,٠٠٠

گذاری در ترانشه و  لولههای  های فصل بها به ردیف اضافه
ها، برای پخش و کوبیدن خاک  روها و شفت احداث آدم

متری، با تراکم  سانتی ١۵داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 
 درصد پروکتور استاندارد. ٩٠

٠٨١٢٠١ 

  

 مترمکعب ۴٠۵,۵٠٠

گذاری در ترانشه و  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
برای پخش و کوبیدن خاک ها،  روها و شفت احداث آدم

متری، با تراکم  سانتی ١۵داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 
 درصد پروکتور استاندارد. ٩۵

٠٨١٢٠٢ 
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  واحد پایه رشته شبکه جمعفهرست بهای 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٠٠٠,٢,٢٣۴  
کیلوگرم آهک شکفته در  ١۵٠شفته ریزی با خاک محل و 

 مترمکعب شفته.
٠٨١٣٠١ 

  
 مترمکعب ٣,٧٣١,٠٠٠

دار از خارج ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن  شفته
کیلوگرم آهک شکفته در  ١۵٠محل به هر فاصله، با 

 مترمکعب شفته.

٠٨١٣٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٧١,٠٠٠,١

گذاری، برای  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
کیلوگرم آهک شکفته در  ١۵٠ریزی با خاک محل و  شفته

 مترمکعب شفته، به جای استفاده ازخاک سرند شده محلی.

٠٨١٣٠٣ 

  

 مترمکعب ٣,١۵٣,٠٠٠

گذاری، برای  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج  شفته

کیلوگرم آهک شکفته در  ١۵٠محل به هر فاصله، با 
مترمکعب شفته، به جای استفاده از خاک سرند شده 

 محلی.

٠٨١٣٠۴ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٣٨٠

، برای افزایش ٠٨١٣٠۴تا  ٠٨١٣٠١های  بها به ردیف اضافه
 ۵٠کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. کسر  ۵٠هر 

 کیلوگرم، به تناسب محاسبه می شود.

٠٨١٣٠۵ 

 مترمکعب ٢,٠٢١,٠٠٠  
کیلوگرم سیمان در  ١٠٠شفته ریزی با خاک محل و 

 مترمکعب شفته.
٠٨١٣٠۶ 

  
 مترمکعب ٢,٨١٩,٠٠٠

شن دار از خارج  شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب
کیلوگرم سیمان در مترمکعب  ١٠٠محل به هر فاصله، با 

 شفته.

٠٨١٣٠٧ 

  

 مترمکعب -٠٠٠,٩٢۶

های بتن و شفته سیمانی برای تهیه  ردیف کسر بها به 
جای استفاده از خاک سرند  مصالح، ساخت و ریختن، به 

های  های فصل شده محلی، یا خاکریز نهایی، در ردیف
 روها. احداث آدمگذاری و  لوله

٠٨١٣٠٨ 

 مترمکعب ٠٠٠,١,٠٧۵  
بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و 

 باراندازی.
٠٨١۴٠١ 

 شاخه ٠٠٠,١٨۴  
متر، با هر  میلی ٣٠٠بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر 

 وسیله دستی، و باراندازی.
٠٨١۴٠٢ 

  
 مترمکعب ١۶١,٠٠٠

گذاری در ترانشه و  لوله های های فصل بها به ردیف اضافه
ها برای صعوبت ناشی از وجود  روها،و شفت احداث آدم

 های سپرها در عرض ترانشه یا گود. مهاری

٠٨١۵٠١ 
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  واحد پایه رشته شبکه جمعفهرست بهای 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٢,٢۵١,٠٠٠

متر و  ۴متر و عمق تا  ١٫٢حفاری دستی میله چاه با قطر تا 
 ١٠خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به فاصله تا 

 متر.

٠٨١۶٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,٣١۴

متر و عمق کف نقب  ١٫۵حفاری دستی نقب با ارتفاع تا 
متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به  ۴تا 

 متر. ١٠فاصله تا

٠٨١۶٠٢ 

  
 مترمکعب ١,٢۵٣,٠٠٠

متر و عمق کف  ١٫۵حفاری دستی نقب با ارتفاع بیش از 
انتقال آن متر و خارج کردن خاک حفاری شده و  ۴نقب تا 

 متر. ١٠به فاصله تا

٠٨١۶٠٣ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٢٠٣

، در صورتی ٠٨١۶٠٣تا  ٠٨١۶٠١های  بها به ردیف اضافه
متر باشد، به ازای هر یک مترعمق  ۴که عمق بیش از 

 شود. بیشتر. کسر متر به تناسب محاسبه می

٠٨١۶٠۴ 
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  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  بهای واحد پایه رشته شبکه جمع فهرست

  
  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
  مقدمه

 

مأخذ   ، و به تنظیمی  هاي جلسه  ، دستور کارها و صورت ها، مشخصات در نقشه  شده  ابعاد درج  کار طبق  ، وزن فصل  این  هاي . در ردیف1 
 شود. و منظور می  ، محاسبه سازنده  کارخانه  هاي یا جدول  استاندارد مربوط  هاي جدول

  وزن  بها یا اضافه ، اضافه بابت  و از این  ، در قیمتها منظور شده آرماتوربندي  یا سیم  الکترود، مفتول  و مصرف  تهیه به  مربوط  هاي . هزینه2 
 شود. نمی  اختپرد

  مانند، براساس می  باقی  و در بتن  قرار گرفته  گردها مورد استفاده میل  فاصله  منظور حفظ به  مورد نیاز که  هاي ها و سنجاقک خرك  . بهاي3 
 . است  پرداخت  قابل  مربوط  هاي ردیف  و طبق  شده  تنظیم  هاي جلسه  صورت
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  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٠٠٠,٢٢۶  
به قطر تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، 

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم. میلی ١٠تا 
٠٩٠١٠١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٩٣  
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به قطر 

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم. میلی ١٨تا  ١٢
٠٩٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢١٩,٠٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIIمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٠، به قطر تا
 الزم.

٠٩٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,١٧۴

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII متر برای بتن مسلح با سیم  میلی ١٨تا  ١٢، به قطر

 پیچی الزم.

٠٩٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,١۶٣

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع 
AIIمتر برای بتن مسلح با  میلی ٢٠و بیش از ٢٠، به قطر
 پیچی الزم. سیم

٠٩٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٢٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع 
AIII بتن مسلح با سیم پیچی  متر برای میلی ١٠، به قطر تا
 الزم.

٠٩٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,١٧۵

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII متر برای بتن مسلح با سیم  میلی ١٨تا  ١٢، به قطر

 پیچی الزم.

٠٩٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ١۶۴,۵٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII، متر برای بتن مسلح با  میلی ٢٠و بیش از ٢٠به قطر

 سیم پیچی الزم.

٠٩٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,١٠

های نصب میلگرد، در صورتی که  بها به ردیف اضافه
های زیرزمینی انجام شود و  کارگذاری میلگرد، زیر تراز آب

 برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.

٠٩٠٣٠١ 

 کیلوگرم ١۵٠,٠٠٠  
تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور 

 کامل.
٠٩٠۴٠١ 

 ٠٩٠۴٠٢ روها. تهیه و نصب پله چدنی در دیوارآدم کیلوگرم ۵٠٠,١٩٣  

 کیلوگرم ۵٠٠,۴۴٩  
تهیه و نصب پله یاحفاظ ازمیلگرد و لوله فوالدی در دیوار 

 روها. آدم
٠٩٠۵٠١ 

 عدد ٩٢۴,۵٠٠  
فوالدی با روکش پلی پروپیلن در دیوار تهیه و نصب پله 

 روها. آدم
٠٩٠۵٠٢ 
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  با سپر فوالدی  سپرکوبی  . کارهای دهم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  شته شبکه جمعفهرست بهای واحد پایه ر

  
  فوالدیبا سپر   سپرکوبی  . کارهای دهم  فصل
  مقدمه

 

 12تا   طول  به  ، با سپر فوالدي ترانشه  دو طرف  دیواره  سپرکوبی  از عملیات  مختصري  ، شرح100103تا  100101  در ردیفهاي  شده  . مفاد درج1 
 : زیر است  شرح  به ها ردیف  این  تفصیلی  و عملیات  متر است

 . سپرکوبی  آنها در محل  ، و باراندازي و عرضی  طولی  هاي مهاري  و حمل  و بارگیري  . تهیه1ـ1 
و   و جوشکاري  سپرکوبی  محل  کار به  از پاي  با حمل  ، همراه مشخصات  به  با توجه  کوبیدن  سپرها براي  طول  سازي  و آماده  . اصالح2ـ1 

 . الزم  برشکاري
  و چفت  بودن  شاقولی  ، و کنترل نگهدارنده  داربست  در محل  لوله  ترانشه  ر دو طرفسپرها و استقرار سپرها د  نگهدارنده  . استقرار داربست3ـ1 

 ها. آن  و بست
  انحراف  ، عدم بودن  شاقولی  با کنترل  موردنظر همراه  عمق  به  ، باتوجه اي ویبره  هیدرولیکی  ، با سپرکوب ترانشه  سپرها در دوطرف  . کوبیدن4ـ1 

 ها در یکدیگر. آن  ستو ب  از مسیر و چفت
  به  ، باتوجه ترانشه  از خاکبرداري  در هر مرحله  و عرضی  طولی  هاي بامهاري  شده  سپرکوبی  ترانشه  داخل  و عرضی  طولی  . مهار بندي5ـ1 

 . الزم  و جوشکاري  با برشکاري  ، همراه اجرایی  هاي نقشه  جزییات  طبق  در ارتفاع  مهاربندي  تعداد طبقات
 1در بند  مندرج  با مشخصات  شده  کوبیده  سپرهاي  کردن  خارج  از عملیات  مختصري  ، شرح100203تا  100201  در ردیفهاي  شده  . مفاد درج2 

 : زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی  ، و عملیات است
 . الزم  با برشکاري  ها، همراه مهاري  کردن  . خارج1ـ2 
 . اي ویبره  هیدرولیکی  ، با سپرکوب ترانشه  در دوطرف  شده  کوبیده  فوالدي  سپرهاي  کردن  . خارج2ـ2 
 . الزم  و جابجایی  ترمیمی  و برشکاري  با جوشکاري  مجدد، همراه  استفاده  ، براي شده  خارج  سپرها و مهاریهاي  سازي  و آماده  . تمیز کردن3ـ2 
شود.  می  کارفرما تحویل  کار، به  کار، در پاي  مزبور در انتهاي  شود، و مصالح می  کارفرما انجام  کار توسط  پاي  آنها به  سپرها و حمل  . تهیه3 

 ذکر شود.  سپرها باید در اسناد مناقصه  و مشخصات  ضمناً نوع
  سپرها و مهاریها و تجهیزات  و انتقال  جابجایی  باشد، و نیز هزینه  دیده  صدمه  در اثر کوبیدن  که  سپرهایی  و ترمیم  ، جوشکاري بریدن  . هزینه4 

 . است واحد ردیفها منظور شده  ، دربهاي ترانشه  مورد نیاز در طول
ببیند، سپر   شود و سپر صدمه  منحرف  کوبیدن  پیمانکار، امتداد سپر در حین  طرفاز   مشخصات  رعایت  قصور و عدم  علت  به  . چنانچه5 

  وجه  گونه سپرها، هیچ  گونه  این  و درآوردن  کوبیدن  شود. براي  انجام  و مشخصات  نقشه  طبق  شود و مجدداً سپرکوبی  کشیده  مزبور باید بیرون
 شود. نمی  پرداخت  اضافی

  در نظر گرفته  متر مربع  صورت  شود، به می  و مهاربندي  سپرکوبی  ترانشه  دوطرف  اینکه  به  سپر، با توجه  کردن  و خارج  بیسپرکو  . ردیفهاي6 
  قسمت  آن  براي 3/0  ضریب  (با اعمال  شده  سپرکوبی  و عمق  شده  سپرکوبی  ترانشه  متر طول  حاصلضرب  مورد نظر براساس  . سطح است  شده
در   مندرج  دستور کار بیشتر از طولهاي  براساس  از سپر که  قسمت  آن  براي 5/0  و یا ضریب  است  قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج  پر کهاز س

 شود. می  ، محاسبه ترانشه  عمق  به  ، باتوجه مربوط  و از ردیف  باشد)، تعیین  فصل  این  ردیفهاي
  مشابه  روش  ، به شده  کوبیده  سپرهاي  کردن  خارج  عملیات  هزینهو   دو طرف  دیواره  سپرکوبی  عملیات  هزینه روها نیز، . در مورد گود آدم7 

 شود. می  محاسبه 10/1و با اعمال ضریب   فصل  این  از ردیفهاي  و با استفاده  ترانشه
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  با سپر فوالدی  سپرکوبی  . کارهای دهم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

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

 مترمربع ٨٣٧,٠٠٠,۵  
متر  ۶سپرکوبی دو طرف ترانشه با سپر فوالدی به طول تا 

 متر. ۴ترانشه تا و عمق 
١٠٠١٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٨,٢۶۴  
 ۶سپرکوبی دو طرف ترانشه با سپر فوالدی به طول بیش از 

 متر. ۶تا  ۴متر و عمق ترانشه بیش از  ٩تا 
١٠٠١٠٢ 

 مترمربع ۶٢٨,٠٠٠,٩  
 ٩سپرکوبی دو طرف ترانشه با سپر فوالدی به طول بیش از 

 متر. ٨تا  ۶متر و عمق ترانشه بیش از  ١٢تا 
١٠٠١٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٨٠۴  
 ۶خارج کردن سپرهای فوالدی دو طرف ترانشه با طول تا 

 متر.
١٠٠٢٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٩٢۴  
خارج کردن سپرهای فوالدی دو طرف ترانشه با طول بیش 

 متر. ٩تا  ۶از 
١٠٠٢٠٢ 

 مترمربع ۴,۵٩٠,٠٠٠  
 خارج کردن سپرهای فوالدی دو طرف ترانشه با طول بیش

 متر. ١٢تا  ٩از 
١٠٠٢٠٣ 
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  بندی قالب و  بتنی  . کارهای یازدهم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
  بندی و قالب  بتنی  . کارهای یازدهم  فصل
   مقدمه

 

 شود.  مشخص  دیگري  نوع  صراحت به  ، مگر آنکه ) است1  (نوع  پرتلند معمولی  ، سیمان مصرفی  ، سیمان فصل  این  هاي ردیف  در تمام .1 
 است.  فنی  مشخصات به  ، با توجه اي رودخانه  یا شکسته  اي رودخانه  طبیعی  صورت به  فصل  در این  مصرفی  و ماسه  شن  . نوع2 
و هر   بتن  کردن  ، مرتعش مختلف  اشکال به  بتن  ، ریختن مصرف  تا محل  ساخت  از محل  بتن  و حمل  بتن  ، ساختن مصالح  بندي دانه  ه. هزین3 

  در بهاي ، مربوط  هاي و سایر هزینه  بتن  نگهداشتن  ، مرطوب آن  و تخلیه  از حمل  ناشی  و پاش  ، ریخت بتن  کردن  از متراکم  ناشی  افت  گونه
 . است  ردیفها منظور شده

نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه امور  120  شماره  (نشریه  ایران  بتن  نامه آیین  ، طبق فصل  در این  کار رفته به  بتن  انواع  . مشخصات4 
 . ) استکشور

 : است زیر  جدول  طبق  ریزي بتن  در برآورد ردیفهاي  مفروض  . مقدار سیمان5 
 

 مقدار سیمان تقریبی (کیلوگرم) نوع بتن شماره ردیف
110101 10 C 150 
110102 12 C 200 
110103 16 C 250 
110104 20 C 300 
110105 25 C 350 

 
 . دو است  از آن  یا ترکیبی  یا فلزي  مانند چوبی  قالب  هر نوع  شامل  فصل  این  بندي قالب  . ردیفهاي6 
 . است  محاسبه  دارد مالك  تماس  با قالب  که  شده  ریخته  بتن  بندیها، سطوح قالب  گیري . در اندازه7 
  نگهدار، ایجاد پخ  فاصله  و نصب  قالبها، تهیه  ، تمیز کردن چوبی  قالب  کردن  ، رنده بست بند، چوب پشت  هاي ، هزینه بندي قالب  . در ردیفهاي8 

 .  است  منظور شده  قالب  رهاساز و باز کردن  ، ماده الزم  و مهره  و پیچ  ، میخ سیم،  قالب  در گوشه
شود و  می  مورد، استفاده  ، برحسب ریزي بتن  از ردیفهاي  حالت  شود و دراین  انجام  مخصوص  از پمپ  باید با استفاده  با بتن  نقب  . پرکردن9 

 شود. نمی  اختپرد  پمپ  براي  بهایی اضافه  گونه هیچ
گذاري در نقب استفاده شود، بر اساس  فوم بتن (بتن سبک سلولی) به منظور پر کردن فضاهاي ناشی از حفاري لولهبتن از . چنانچه به جاي 10

 باشد. قابل پرداخت می 110104تا  110101هاي متناظر  درصد ردیف 80عیار سیمان مصرفی، معادل 
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  بندی و قالب  بتنی  . کارهای یازدهم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١١٠١٠١ .١٠Cبتن از نوع تهیه مصالح، ساخت و ریختن  مترمکعب ٠٠٠,۶,۵۶۶  

 ١١٠١٠٢ .١٢Cتهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ٧,٢٢١,٠٠٠  

 ١١٠١٠٣ .١۶Cتهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ۶۵٧,٠٠٠,٧  

 ١١٠١٠۴ .٢٠Cتهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ٧,٩٨٧,٠٠٠  

 ١١٠١٠۵ .٢۵Cمصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع تهیه  مترمکعب ٠٠٠,٨,٢٨۶  

 مترمکعب ۵٠٠,٣٧٠  
ریزی، در صورتی که ضخامت  های بتن بها به ردیف اضافه

 متر یا کمتر باشد. سانتی ١۵بتن 
١١٠٢٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٩٢  
ریزی در بتن  ریزی، هر گاه بتن های بتن بها به ردیف اضافه

 مسلح انجام شود.
١١٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۶٣٩

ریزی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در  بها برای بتن اضافه
صورتی که برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری 

 ضروری باشد.

١١٠٢٠٣ 

 کیلوگرم ۴۵۵  
ریزی، در صورتی که به جای  های بتن بها به ردیف اضافه

 استفاده شود. ٢از سیمان نوع  ١سیمان نوع 
١١٠٢٠۴ 

 کیلوگرم ٢۴۵  
ریزی، در صورتی که به جای  های بتن بها به ردیف اضافه

 استفاده شود. ۵از سیمان نوع  ١سیمان نوع 
١١٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٨۴٠,۵

بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج  اضافه
ریزی،  های بتن شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف

 شود.استفاده  ١درصورتی که از سیمان نوع 

١١٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم -٨۴٠,۵

کسربها برای مصرف سیمان کمتر، نسبت به عیاردرج شده 
های بتن ریزی، در  در جدول مقدمه فصل، برای ردیف

 استفاده شود. ١صورتی که از سیمان نوع 

١١٠٢٠٧ 

 مترطول ٨٠٠,٢۴  
 ١:۴بندکشی لوله های بتنی فاضالبی با مالت ماسه سیمان 

 برحسب متر طول بندکشی).( اندازه گیری 
١١٠٣٠١ 

 مترمربع ۶۶٧,٠٠٠,١  
تهیه مصالح و قالب بندی درهر عمق و ارتفاع، برای 

 کارهای بتنی، همراه با بازکردن قالب.
١١٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٣١۴,۵٠٠

برای قالب بندی زیر تراز آبهای  ١١٠۴٠١بها به ردیف اضافه
بردن تلمبه زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کار 

 موتوری ضروری باشد.

١١٠۴٠٢ 

 کیلوگرم ١,٧١٣,٠٠٠  
تهیه و جاگذاری غالف پالستیکی در بتن برای عبور لوله و 

 سایر مصارف. 
١١٠۵٠١ 
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 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  بکه جمعفهرست بهای واحد پایه رشته ش

  
 

  و نقل  . حمل دوازدهم  فصل
  مقدمه

 

  تحویل  پیمانکار، از محل  توسط  شده  تهیه  کارفرما یا مصالح  تحویلی  مصالح  ، براي کیلومتر و باراندازي 30  تا فاصله  ، حمل بارگیري  . هزینه1 
مازاد   حمل  . هزینه است  شده  بها در نظر گرفته فهرست  این  ردیفهاي  ، در قیمت مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  و همچنین  تا انبار کارگاه  یا تهیه

  مورد بر اساس  ، بر حسب چدنی  و دریچه  و قاب  ها، اتصالیها، پله ، آجر، لوله ، آهک سنگی  ، مصالح آالت  ، آهن سیمان  کیلومتر، تنها، براي 30بر 
 نخواهد شد.  پرداخت  اي جداگانه  حمل  هزینه  گونه ، هیچ سایر مصالح  شود و براي می  پرداخت  فصل  این  ردیفهاي

  زیر تعیین  شرح گیرد، به قرار می  کیلومتر مورد استفاده 30مازاد بر   حمل  هزینه  در محاسبه  که 1بند   موضوع  از مصالح  . مقادیر هر یک2 
 شود: می

  . سیمان1ـ2 
 شود. می  ، محاسبه مانسی  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به در بتن  عیار سیمان  ، بر اساس مقدار سیمان 
  آالت . آهن2ـ2 
و   تقویتی  و ورقهاي  ، لوله ، سپري ، نبشی ، ناودانی تیرآهن  ، مانند انواع متداول  ، از میلگرد و پروفیلهاي فوالد مصرفی  کیلوگرم  هر یک  ازاي به 

 شود. ، منظور می حمل  بابت  کیلوگرم 05/1شود،  می  مشخص  اجرایی  هاي و نقشه  مشخصات  بر اساس  که  تصالی
 . دار) و آهک ریشه  ، سنگ قلوه  ، سنگ ، ماسه (شن  سنگی  . مصالح3ـ2 
 شود. می  محاسبه  و ماسه  شن  تن 2/2،  بتن  انواع  هر متر مکعب  . براي1ـ3ـ2 
 شود. می  محاسبه  قلوه  سنگ  تن 2،  سنگ با قلوه  چینی  خشکه  هر متر مکعب  . براي2ـ3ـ2 
 شود. می  دار محاسبه ریشه  سنگ  تن 84/1دار،  ریشه  با سنگ  چینی  خشکه  هر متر مکعب  . براي3ـ3ـ2 
  شفته  هر متر مکعب  ، و براي سنگی  مصالح  تن 2،  شده  کوبیده  ، زیراساس ، اساس زهکشی  ، مصالح ، ماسه شن  هر متر مکعب  . براي4ـ3ـ2 

 شود. می  ، محاسبه مصرفی  پودر آهک  وزن  ، معادل آهکی
و یا   مقادیر مصالح  محاسبه  استناد براي  و قابل  است  حمل  هاي ینههز  احتساب  تنها براي  فصل  این  مقدمه  در بندهاي  شده  . مقادیر تعیین3 

 سایر موارد، نخواهد بود.
 شود: می  زیر تعیین  شرح ، به حمل  هزینه  پرداخت  ، براي سیمان  . مبدا حمل4 
خرید   محل  حالت  . در این است  مربوط  کارخانه  ، محل شود، مبدا حمل  خریداري  داخلی  هاي از کارخانه به طور مستقیم  سیمان  . چنانچه1ـ4 

 کارفرما برسد.  مشاور و تصویب  تایید مهندس باید قبالً به
مورد نظر   سیمان  (که  سیمان  ارخانهک  نزدیکترین  محل  نشود، مبدا حمل  خریداري  داخلی  هاي از کارخانه به طور مستقیم  سیمان  . چنانچه2ـ4 

 کند)، خواهد بود. را تولید می
 شود: می  زیر تعیین  شرح به  حمل  هزینۀ  پرداخت  فوالد، براي  مبدأ حمل .5
لید کنندگان توخرید از   براي  شود، مبدأ حمل  خریداري بورس کاالیا   داخلی  تولید کنندگاناز  به طور مستقیم، فوالد  که  در صورتی .1ـ5

مشاور   تأیید مهندس باید قبالً به  خرید یا تحویل  محل  حالت  خواهد بود. در این  تحویل  محل ،بورس کاال  خریدهاي  و براي  تولید  محل  داخلی
 کارفرما برسد.  و تصویب

نزدیکترین محل تولید فوالد به   نشود، مبدأ حمل  خریداري بورس کاالیا   داخلیتولید کنندگان از  فوالد به طور مستقیم  که  در صورتی .2ـ5
 شوند.  هاي نورد نیز جزو تولیدکنندگان محسوب می کند. کارخانه کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می

 شود. می  محاسبه  پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  ردیفهاي  و ... طبق  ، آجر وآهک سنگی  مصالح  حمل  . بهاي6
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 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  بکه جمعفهرست بهای واحد پایه رشته ش

  
 50/2  ضریب  و اعمال  پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  واحد ردیفهاي  از بهاي  ، با استفاده چدنی  و دریچه  و قاب  ها و پله اتصالی  حمل  اي. به7

 شود. می  محاسبه
فاضالبی مخصوص لوله رانی  و بتنی یا بتن پلیمري  ) فاضالبیG.R.P(  و فایبرگالس  ، بتنی سیمان  آزبست  هاي لوله  حمل  ردیفهاي  . بهاي8 

.  است شده  بینی متر، پیش میلی 300قطر   به  لوله  )، براي گذاري در لوله  مفید هر شاخه  متر طول  و براساس  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد کل  (براي
  ضرایب  متر، و اعمال میلی 300قطر   به  لوله  حمل  واحد ردیفهاي  از بهاي  مورد، با استفاده  با سایر قطرها، برحسب  فوق  هاي لوله  حمل  بهاي
 شود. می  ، تعیین7  در جدول  شده  درج

 
و بتنی یا بتن پلیمري فاضالبی مخصوص  ) فاضالبیG.R.P(  و فایبرگالس  ، بتنی سیمان  آزبست  هاي لوله  حمل  . ضریبهاي7  جدول

 رانی لوله

 700 600 500 450 400 350 300 250 200 متر) قطر لوله (میلی
 5/4 5/4 3 3 75/1 25/1 1 74/0 51/0 ضریب

  2000 1800 1600 1400 1200 1000 900 800 متر) قطر لوله (میلی
  26 5/19 5/15 13 11 5/8 5/7 7 ضریب

  
  حمل  لوله  شاخه  تعداد کل  (براياتیلن فاضالبی مخصوص لوله رانی  و پلی  فاضالبی  اتیلن و پلی  سی  وي  پی  هاي لوله  حمل  ردیفهاي  . بهاي9 

با   فوق  هاي لوله  حمل  . بهاي است  شده  بینی متر، پیش میلی 315قطر  به  لوله  )، براي گذاري در لوله  مفید هر شاخه  متر طول  و براساس  شده
  ، تعیین8  در جدول  شده  درج  ضرایب  متر، و اعمال میلی 315قطر  به  لوله  حمل  حد ردیفهايوا  از بهاي  مورد، با استفاده  سایرقطرها، بر حسب

 شود. می
 اتیلن فاضالبی مخصوص لوله رانی و پلی  فاضالبی  اتیلن و پلی  سی  وي  پی  هاي لوله  حمل  هاي . ضریب8  جدول

 315 280 250 225 200 متر) قطر لوله (میلی
یا  350

355 
400 450 

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

 5/13 9 9 5/5 5/5 5/5 3 3 ضریب
 

قابل پرداخت خواهد  ) 7(بر حسب مورد از جدول  120206الی 120201هاي  هاي سرامیکی (سفالی) فاضالبی از ردیف . هزینه حمل لوله10
 بود.
  پرداخت  پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  ردیفهاي  کیلومتر باشد، طبق 450مقصد) تا  -(مبدا   حمل  مسافت  چنانچه  فله  سیمان  حمل  . بهاي11
به قیمت  50/1  ضریب  ، با اعمال پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  ردیفهاي  کیلومتر باشد، بر اساس 450بیشتر از   حمل  شود و اگر مسافت می

 شود. می  کیلومتر پرداخت 30از کسر   پس ،مسیر  طول  تمامهاي مربوط، براي  ردیف
 شود. می  درصد، پرداخت 30  اضافه به  فصل  این  واحد ردیفهاي  شود، بهاي  انجام  و شنی  خاکی  در راههاي  مصالح  حمل  . چنانچه12
  در دفترچه  که  هایی ه، و در مورد را است شهرسازيو   راه  وزارت  مسافت  دفترچه  آخرین  طبق  راه  ، نزدیکترین حمل  مسافت  تعیین  . مبناي13

 شود. می  آنها تعیین  مشاور، فاصله  نظر مهندس  ، طبق فاصله  کوتاهترین  ، با در نظر گرفتن است  نشده  آنها تعیین  براي  ، مسافتی یاد شده
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 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلومتر  -تن  ۴۶٠,٩  
 ٣٠آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر. ٧۵ کیلومتر، تا فاصله
١٢٠١٠١ 

 کیلومتر  -تن  ٣٨٠,۶  
 ٧۵آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١٢٠١٠٢ 

 کیلومتر  -تن  ٠٢٠,۴  
 ١۵٠آالت وسیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر، تا فاصله 
١٢٠١٠٣ 

 کیلومتر  -تن  ٣,٣١٠  
 ٣٠٠االت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١٢٠١٠۴ 

 کیلومتر  -تن  ٢,٨۴٠  
 ۴۵٠آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١٢٠١٠۵ 

 کیلومتر  -تن  ٢,٣۶٠  
 ٧۵٠نسبت به مازاد بر آالت و سیمان پاکتی،  حمل آهن

 کیلومتر.
١٢٠١٠۶ 

  
١,٠۶٠ 

  -مترطول 
 کیلومتر

) G.R.Pهای آزبست سیمان، بتنی و فایبرگالس ( حمل لوله
کیلومتر  ٣٠متر، نسبت به مازاد بر میلی ٣٠٠فاضالبی به قطر

 کیلومتر. ٧۵تا فاصله 

١٢٠٢٠١ 

  
٧١۵ 

  -مترطول 
 کیلومتر

) G.R.Pفایبرگالس (های آزبست سیمان، بتنی و  حمل لوله
کیلومتر  ٧۵متر، نسبت به مازاد بر  میلی ٣٠٠فاضالبی به قطر

 کیلومتر. ١۵٠تا فاصله 

١٢٠٢٠٢ 

  
۴۵٠ 

  -مترطول 
 کیلومتر

) G.R.Pهای آزبست سیمان، بتنی و فایبرگالس ( حمل لوله
 ١۵٠متر، نسبت به مازاد بر  میلی ٣٠٠فاضالبی به قطر
 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله 

١٢٠٢٠٣ 

  
٣٧٠ 

  -مترطول 
 کیلومتر

) G.R.Pهای آزبست سیمان، بتنی و فایبرگالس ( حمل لوله
 ٣٠٠متر، نسبت به مازاد بر  میلی ٣٠٠فاضالبی به قطر 

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومترتا فاصله 

١٢٠٢٠۴ 

  
٣٢٠ 

  -مترطول 
 کیلومتر

) G.R.Pهای آزبست سیمان، بتنی و فایبرگالس ( حمل لوله
 ۴۵٠متر، نسبت به مازاد بر  میلی ٣٠٠فاضالبی به قطر
 کیلومتر. ٧۵٠کیلومترتا فاصله 

١٢٠٢٠۵ 

  
٢۶۵ 

  -مترطول 
 کیلومتر

) G.R.Pهای آزبست سیمان، بتنی و فایبرگالس ( حمل لوله
 ٧۵٠متر، نسبت به مازاد بر  میلی ٣٠٠فاضالبی به قطر 

 کیلومتر.

١٢٠٢٠۶ 

  
۶١۵ 

  -مترطول 
 کیلومتر

اتیلن فاضالبی به قطر  لوله های پی وی سی و پلیحمل 
 ٧۵کیلومتر تا فاصله  ٣٠متر، نسبت به مازاد بر  میلی ٣١۵

 کیلومتر.

١٢٠٣٠١ 
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 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
۴١۵ 

  -مترطول 
 کیلومتر

اتیلن فاضالبی به قطر  حمل لوله های پی وی سی و پلی
 ١۵٠کیلومتر تا فاصله  ٧۵متر، نسبت به مازاد بر  میلی ٣١۵

 کیلومتر.

١٢٠٣٠٢ 

  
٢۶۵ 

  -مترطول 
 کیلومتر

اتیلن فاضالبی به قطر  حمل لوله های پی وی سی و پلی
 ٣٠٠کیلومتر تا فاصله  ١۵٠متر، نسبت به مازاد بر میلی ٣١۵

 کیلومتر.

١٢٠٣٠٣ 

  
٢١۵ 

  -مترطول 
 کیلومتر

اتیلن فاضالبی به قطر  حمل لوله های پی وی سی و پلی
 ۴۵٠کیلومتر تا فاصله  ٣٠٠ متر، نسبت به مازاد بر میلی ٣١۵

 کیلومتر.

١٢٠٣٠۴ 

  
١٨۵ 

  -مترطول 
 کیلومتر

اتیلن فاضالبی به قطر  حمل لوله های پی وی سی و پلی
 ٧۵٠کیلومترتا فاصله  ۴۵٠متر، نسبت به مازاد بر  میلی ٣١۵

 کیلومتر.

١٢٠٣٠۵ 

  ١۵۵ 
  -مترطول 
 کیلومتر

قطر  اتیلن فاضالبی به حمل لوله های پی وی سی و پلی
 کیلومتر. ٧۵٠متر، نسبت به مازاد بر  میلی ٣١۵

١٢٠٣٠۶ 
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 رانی عملیات لوله.  زدهمسی  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 رانی عملیات لوله.  زدهمسی  فصل
  مقدمه

 

سازي هر زوج شفت ارسال و دریافت و کلیه تجهیزات  ، شرح مختصري از عملیات آماده130104تا  130101مفاد درج شده در ردیفهاي  .1
 رانـــــی (حفـــــاري و لولـــــه گـــــذاري ماشـــــینی بـــــدون حفـــــر ترانشـــــه الزم، بـــــراي اجـــــراي عملیـــــات لولـــــه 

(Micro tunnelling & Pipe jacking،به شرح زیر است : ، در دو جهت ودر هر عمق است، و عملیات تفصیلی این ردیفها 
ي احداث شده و فضاي عملیاتی اطراف آنها و انجام کارهـاي نقشـه بـرداري     ها تمیز کردن، محصور کردن و آماده کردن محل شفت .1-1

 الزم.
انتقال و استقرار و نصب و راه اندازي دستگاه لوله رانی و سایر تجهیزات (شامل انتقال اجزاي الزم به داخل شفت ارسال)، باز کردن  .1-2

 و جابجایی و استقرار و نصب و راه اندازي مجدد دستگاه براي اجراي عملیات در جهت دیگر در همان شفت.

باز کردن دستگاه لوله رانی و سایر تجهیزات ( شامل خارج کردن اجزاي الزم از شفت)، بارگیري، حمل و بار اندازي در محل شـفت   .1-3
 ارسالی بعدي.

پایـه    ، بسته به مورد ، با استفاده از ردیفهـاي موجـود در فهرسـت   1عملیات آماده سازي مورد نظر در بند سایر کارهاي الزم، براي تکمیل  .2
هاي مربوط در فهرسـت پایـه ابنیـه، بـا      هاي الزم در فهرست مذکور از ردیف شبکه جمع آوري فاضالب و در صورت عدم وجود ردیف

شود، مانند احداث و تخریب (در صورت نیاز) پشت بند دستگاه لوله رانـی   به میبرآورد احجام و مقادیر هر مورد، به دفعات الزم، محاس
شـود، ماننـد    و یا در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می  و یا ابنیه موقت مورد نیاز براي استقرار تجهیزات در باال یا داخل شفت،

 فهرست تجهیز کارگاه. 421104تا  421101 و 420903دستورالعمل تجهیز و یا ردیفهاي 7-2موارد مرتبط با بند 
اتـیلن فاضـالبی مخصـوص در هـر      هاي پلی ، شرح مختصري از عملیات لوله رانی با لوله130202و  130201مفاد درج شده در ردیفهاي  .3

 عمق است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر است :

هاي انباشت فرعـی   تا پاي کار و باراندازي و چیدن به نحو مناسب، و یا تا محلها، از محل تهیه، بسته به مورد،  بارگیري و حمل لوله .3-1
 ها تا پاي کار و باراندازي و چیدن به نحو مناسب. و باراندازي در آنجا، همراه با بارگیري مجدد و حمل لوله

رج سـاختن آنهـا از شـفت، در    انتقال قطعات پایلوت و کیسینگ (یک متري) و حلزونی و نوك حفار به داخل شـفت و متعاقبـأ خـا    .3-2
 مقاطع الزم.

اجراي مراحل پایلوت و حفاري نقب و کیسینگ گذاري، با رعایت و کنترل مداوم و دقیق شیب و امتـداد الزم، بـا دسـتگاه مناسـب      .3-3
 ها. گداراي سیستم تخلیه حلزونی، همراه با انتقال خاك و مواد حاصل از حفاري به باالي شفت و تمیز کردن کامل داخل کیسین

هـا و انجـام    حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، برش و آماده سازي سر لوله (درصورت لزوم)، تنظیم سـر لولـه   .3-4
ها به داخل نقب و به محل نصب، به کمک دسـتگاه، نصـب آنهـا بـا رعایـت شـیب الزم و        عملیات جوشکاري به طور کامل، انتقال لوله

 قب به کمک دستگاه.ها از ن خارج کردن کیسینگ

خط لوله، طبق مشخصات فنی و شامل پر کردن و تخلیه، به طوري که پس از تخلیه، خط لوله  عـاري از هرگونـه     آزمایش آب بندي .3-5
 رسوب و مواد زاید باشد.

فاضالبی مخصوص  هاي بتنی یا بتن پلیمري ، شرح مختصري از عملیات لوله رانی با لوله130303تا  130301مفاد درج شده در ردیفهاي  .4
 در هر نوع زمین و در هر عمق است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر است :

هـاي   ها، از محل تهیه، بسته به مورد، تا پاي کار و باراندازي و چیدن به نحو مناسب، و یا تـا محـل   ها و اتصالی بارگیري و حمل لوله .4-1
 ها تا پاي کار و باراندازي و چیدن به نحو مناسب. ها و اتصالی بارگیري مجدد و حمل لولهانباشت فرعی و باراندازي در آنجا، همراه با 
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 رانی عملیات لوله.  زدهمسی  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
حفاري نقب با رعایت و کنترل مداوم و دقیق شیب و امتداد الزم و انتقال خاك و مواد حاصل از حفاري به باالي شفت، بـا دسـتگاه    .4-2

 ).  Slurryمناسب و سیستم تخلیه دوغابی ( ) با نوك حفارFull faceمناسب داراي سیستم حفاري تمام مقطع (

ها به داخـل نقـب و بـه     ها به داخل شفت، راندن لوله ها و اتصالی حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، انتقال لوله .4-3
 محل نصب، به کمک دستگاه و نصب آنها با رعایت شیب الزم.

ل پر کردن و تخلیه، به طوري که پس از تخلیه، خط لوله  عـاري از هرگونـه   خط لوله، طبق مشخصات فنی و شام  آزمایش آب بندي .4-4
 رسوب و مواد زاید باشد.

و  130202و  130201هزینه تزریق آب در جلوي سیستم حفاري، در صورت لزوم و براي بهبود شـرایط کـار، در بهـاي واحـد ردیفهـاي      .5
 پیش بینی شده است. 130303تا   130301

 درصد ردیف مربوط است. 10متري استفاده شود،  2، چنانچه از قطعات کیسینگ 130202و  130201هاي  کسربها نسبت به ردیف  .6

) و سیستم تخلیه واگنی Open face، چنانچه از دستگاه داراي سیستم حفاري مقطع باز (130303و   130302کسربها نسبت به ردیفهاي   .7
 درصد ردیف مربوط است. 40شود،  حفاري به باالي شفت، استفاده و انتقال خاك و مواد حاصل از 

، چنانچه از دستگاه داراي امکانات تامین هواي فشرده در قسمت حفاري دستگاه، استفاده 130303تا  130301بها نسبت به ردیفهاي  اضافه
درصد ردیف مربوط است. 5شود، 
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 رانی عملیات لوله.  زدهمسی  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

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

  
۴٨,٠٩٢,٠٠٠ 

زوج شفت 
ارسال و 
 دریافت

رانی در دو ها و تجهیزات، برای لوله  آماده سازی شفت
اتیلن فاضالبی مخصوص به قطرهای  های پلی جهت با لوله

 متر. میلی ۴٠٠تا  ٢٠٠

١٣٠١٠١ 

  
١٢٠,٩۵٧,٠٠٠ 

زوج شفت 
ارسال و 
 دریافت

ها و تجهیزات، برای لوله رانی در دو  آماده سازی شفت
های بتنی یا بتن پلیمری فاضالبی مخصوص  جهت با لوله

 متر. میلی ۶٠٠به قطر 

١٣٠١٠٢ 

  
٢۴۴,۴۵۵,٠٠٠ 

زوج شفت 
ارسال و 
 دریافت

ها و تجهیزات، برای لوله رانی در دو  آماده سازی شفت
های بتنی یا بتن پلیمری فاضالبی مخصوص  جهت با لوله

 متر. میلی ١٢٠٠به قطر 

١٣٠١٠٣ 

  
۴٣۵,۴۴۵,٠٠٠ 

زوج شفت 
ارسال و 
 دریافت

ها و تجهیزات، برای لوله رانی در دو  آماده سازی شفت
های بتنی یا بتن پلیمری فاضالبی مخصوص  با لولهجهت 
 متر. میلی ٢٠٠٠به قطر 

١٣٠١٠۴ 

 مترطول ٢١,٠۵٠,٠٠٠  
اتیلن فاضالبی مخصوص، به قطر  لوله رانی با لوله پلی

 متر. میلی ٢٠٠
١٣٠٢٠١ 

 مترطول ٠٠٠,۶١۵,٢٣  
اتیلن فاضالبی مخصوص، به قطر  لوله رانی با لوله پلی

 متر. میلی ۴٠٠
١٣٠٢٠٢ 

 مترطول ۶٠٣,٠٠٠,۴٧  
لوله رانی با لوله بتنی یا بتن پلیمری فاضالبی مخصوص، 

 متر. میلی ۶٠٠به قطر 
١٣٠٣٠١ 

 مترطول ٠٠٠,۶۶۶,٧٨  
لوله رانی با لوله بتنی یا بتن پلیمری فاضالبی مخصوص، 

 متر. میلی ١٢٠٠به قطر 
١٣٠٣٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,١٢٢,٢٣۶  
یا بتن پلیمری فاضالبی مخصوص، لوله رانی با لوله بتنی 

 متر. میلی ٢٠٠٠به قطر 
١٣٠٣٠٣ 

 لیتر ١١,٠٠٠  
تهیه مصالح و ساخت و تزریق مالت بنتونیت، برای 

 روانکاری لوله رانی.
١٣٠۴٠١ 
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 ها و متعلقات های بتنی فاضالبی، اتصالی تهیه لوله.  دهمچهار  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 ها و متعلقات های بتنی فاضالبی، اتصالی تهیه لوله.  دهمچهار  فصل
  مقدمه

 
 300داخلـی   هاي بتنی ساده فاضالبی، تا قطر براي لوله C ANSI/ASTM 14 ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استاندارد  ها، اتصالی . لوله1

تـا   400هاي بتنی فاضالبی مخصوص لولـه رانـی، از قطـر داخلـی      هاي بتنی مسلح فاضالبی و لوله براي لوله C ANSI/ASTM 76 متر و میلی
ها و متعلقاتی کـه بـا همـان     ها، اتصالی هاي این فصل براي لوله اند. بهاي واحد ردیف مشخص شدهاتیلن)  متر (با پوشش داخلی پلی میلی 2000

 شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است. ، طبق استانداردهاي معتبر دیگر ساخته میمشخصات

) فوق، که براساس مشخصات Fittings) و متعلقات (Joints( ي اضافی در صورت لزومها هاي مربوط به اتصالی . شرح و بهاي واحد ردیف2
 شود. دار تهیه می هاي ستاره به ردیف اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع  مشاور انتخاب شدهمورد نیاز کار توسط مهندس 

ها بر حسب متر و با احتساب یک دست کامل اتصالی براي هر شاخه در صورت لزوم، منظور شده است. . بهاي واحد لوله3
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 ها و متعلقات های بتنی فاضالبی، اتصالی تهیه لوله.  دهمچهار  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول 

 ۶٠٠لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 
 متر. میلی

١۴٠١٠١ 

  
 مترطول 

 ٨٠٠لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 
 متر. میلی

١۴٠١٠٢ 

  
 مترطول 

 ١٠٠٠لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 
 متر. میلی

١۴٠١٠٣ 

  
 مترطول 

 ١٢٠٠لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 
 متر. میلی

١۴٠١٠۴ 

  
 مترطول 

 ١۴٠٠بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر  لوله
 متر. میلی

١۴٠١٠۵ 

  
 مترطول 

 ١۶٠٠لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 
 متر. میلی

١۴٠١٠۶ 

  
 مترطول 

 ١٨٠٠لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 
 متر. میلی

١۴٠١٠٧ 

  
 مترطول 

 ٢٠٠٠به قطر لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، 
 متر. میلی

١۴٠١٠٨ 

 ١۴٠٢٠١ . IIIمتر، کالس  میلی ٢٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   

 ١۴٠٢٠٢ . III متر، کالس میلی ٢۵٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   

 ١۴٠٢٠٣ .III متر، کالس میلی ٣٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   

 ١۴٠٢٠۴ .IIIمتر، کالس  میلی ۴٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   

 ١۴٠٢٠۵ . IIIمتر، کالس  میلی ۵٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   

 ١۴٠٢٠۶ . IV متر، کالس میلی ۶٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   

 ١۴٠٢٠٧ . IV متر، کالس میلی ٧٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   

 ١۴٠٢٠٨ . IVمتر، کالس  میلی ٨٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   

 ١۴٠٢٠٩ . IVمتر، کالس  میلی ٩٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   

 ١۴٠٢١٠ . IV متر، کالس میلی ١٠٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   

 ١۴٠٢١١ . IV متر، کالس میلی ١٢٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   

 ١۴٠٢١٢ . IVمتر، کالس  میلی ١۴٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   

 ١۴٠٢١٣ . IVمتر، کالس  میلی ١۶٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   

 ١۴٠٢١۴ . IVمتر، کالس  میلی ١٨٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   
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 ها و متعلقات های بتنی فاضالبی، اتصالی تهیه لوله.  دهمچهار  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١۴٠٢١۵ . IVمتر، کالس  میلی ٢٠٠٠لوله بتنی فاضالبی به قطر  مترطول   
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 ها و متعلقات اتیلن فاضالبی، اتصالی های پلی تهیه لوله.  پانزدهم  فصل
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 ها و متعلقات اتیلن فاضالبی، اتصالی های پلی تهیه لوله.  پانزدهم  فصل
  مقدمه

 

اند. بهاي  مشخص شده 9116-1، 2و  3و  14427-2هاي  ملی ایران به شماره ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استاندارد ها، اتصالی . لوله1
شوند، در  متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر دیگر ساخته میها و  ها، اتصالی هاي این فصل براي لوله واحد ردیف

 صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.
) فوق، که بر اساس مشخصات Fittings) و متعلقات (Joints( ي اضافی در صورت لزومها هاي مربوط به اتصالی . شرح و بهاي واحد ردیف2

 د.شو دار تهیه می هاي ستاره اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع به ردیف مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده
(یا استاندارد معتبر   14148ISIRIاتیلن فاضالبی (شامل تمامی اقالم الزم به جز دریچه) بر اساس استاندارد  روهاي پلی آدم. بهاي واحد 3

 ت.مشابه)، تعیین شده اس
کامل اتصالی براي هر شاخه در صورت لزوم، منظور شده است.ها بر حسب متر و با احتساب یک دست  . بهاي واحد لوله4
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 ها و متعلقات اتیلن فاضالبی، اتصالی های پلی تهیه لوله.  پانزدهم  فصل
 ١۴٠١انتقال فاضالب سال آوری و  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

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

 مترطول ٠٠٠,١,٩۵۵  
 ٢٠٠رانی به قطر  اتیلن فاضالبی مخصوص لوله لوله پلی

 متر. میلی
١۵٠١١١ 

 مترطول ۴٧٠,٠٠٠,٢  
 ٢٢۵رانی به قطر  لولهاتیلن فاضالبی مخصوص  لوله پلی

 متر. میلی
١۵٠١١٢ 

 مترطول ٣,٠٢١,٠٠٠  
 ٢۵٠رانی به قطر  اتیلن فاضالبی مخصوص لوله لوله پلی

 متر. میلی
١۵٠١١٣ 

 مترطول ٣,٨٢٣,٠٠٠  
 ٢٨٠رانی به قطر  اتیلن فاضالبی مخصوص لوله لوله پلی

 متر. میلی
١۵٠١١۴ 

 مترطول ٧٠٩,٠٠٠,۴  
 ٣٠٠رانی به قطر  مخصوص لولهاتیلن فاضالبی  لوله پلی

 متر. میلی
١۵٠١١۵ 

 مترطول ٠٩١,٠٠٠,۶  
 ٣۵٠رانی به قطر  اتیلن فاضالبی مخصوص لوله لوله پلی

 متر. میلی
١۵٠١١۶ 

 مترطول ٧,٧۴٩,٠٠٠  
 ۴٠٠رانی به قطر  اتیلن فاضالبی مخصوص لوله لوله پلی

 متر. میلی
١۵٠١١٧ 

 ١۵٠٢٠١ متر. میلی ٢٠٠فاضالبی به قطر اتیلن  لوله پلی مترطول ٨٧٩,٠٠٠  

 ١۵٠٢٠٢ متر. میلی ٢۵٠اتیلن فاضالبی به قطر  لوله پلی مترطول ١,٣٨٨,٠٠٠  

 ١۵٠٢٠۴ متر. میلی ٣١۵اتیلن فاضالبی به قطر  لوله پلی مترطول ١,٨۴٣,٠٠٠  

 ١۵٠٢٠۵ متر. میلی ٣۵٠اتیلن فاضالبی به قطر  لوله پلی مترطول ٠٠٠,٢,٣٣۶  

 ١۵٠٢٠۶ متر. میلی ۴٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  لوله پلی مترطول ٢,٨۵١,٠٠٠  

 ١۵٠٢٠٧ متر. میلی ۴۵٠اتیلن فاضالبی به قطر  لوله پلی مترطول ٢٣٨,٠٠٠,۴  

 ١۵٠٢٠٨ متر. میلی ۵٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  لوله پلی مترطول ٢٨١,٠٠٠,۵  

 ١۵٠٢٠٩ متر. میلی ۶٠٠قطر اتیلن فاضالبی به  لوله پلی مترطول ۶۶٨,٠٠٠,٧  

 ١۵٠٢١٠ متر. میلی ٧٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  لوله پلی مترطول ١٠,٠٨٠,٠٠٠  

 ١۵٠٢١١ متر. میلی ٨٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  لوله پلی مترطول ۶٨٠,٠٠٠,١٣  

 ١۵٠٢١٢ متر. میلی ٩٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  لوله پلی مترطول ١٨,٢۴٩,٠٠٠  

 ١۵٠٢١٣ متر. میلی ١٠٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  لوله پلی مترطول ۴۴٠,٠٠٠,١٩  

 ١۵٠٢١۴ متر. میلی ١٢٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  لوله پلی مترطول ٠٠٠,٣٠۵,٢۶  

 عدد ٠٠٠,٣۴,۶۵۶  
متر و به  میلی ١٢٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  آدم رو پلی

 متر سانتی ٢١٠تا  ١٩۵ارتفاع 
١۵٠٨٠١ 

 عدد ۴٩,٧۵٢,٠٠٠  
متر و به  میلی ١٢٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  آدم رو پلی

 متر سانتی ٣١٠تا  ٢٩۵ارتفاع 
١۵٠٨٠٢ 
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 ها و متعلقات اتیلن فاضالبی، اتصالی های پلی تهیه لوله.  پانزدهم  فصل
 ١۴٠١انتقال فاضالب سال آوری و  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

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

 عدد ۶٠٠,٠٠٠,٧٨  
متر و به  میلی ١٢٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  آدم رو پلی

 متر سانتی ۴١٠تا  ٣٩۵ارتفاع 
١۵٠٨٠٣ 

 عدد ١٠٩,٠٩٢,٠٠٠  
به  متر و میلی ١٢٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  آدم رو پلی

 متر سانتی ۵١٠تا  ۴٩۵ارتفاع 
١۵٠٨٠۴ 

 عدد ٧۶٠,٠٠٠,١۴۶  
متر و به  میلی ١٢٠٠اتیلن فاضالبی به قطر  آدم رو پلی

 متر سانتی ۶١٠تا  ۵٩۵ارتفاع 
١۵٠٨٠۵ 
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 .فصل شانزدهم
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 .فصل شانزدهم
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 ها و متعلقات های پی وی سی فاضالبی، اتصالی فصل هفدهم. تهیه لوله
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 ها و متعلقات های پی وی سی فاضالبی، اتصالی فصل هفدهم. تهیه لوله

  مقدمه
سخت فاضالبی طبق استانداردهاي ملی   سی  وي  و یا پی 9118 -1ملی  موضوع این فصل طبق استانداردها و متعلقات  ها، اتصالی . لوله1

ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق  ها، اتصالی هاي این فصل براي لوله اند. بهاي واحد ردیف مشخص شده 9116-1و2و3شماره 
 ید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.شوند، در صورت تای استانداردهاي معتبر دیگر ساخته می

) فوق، که براساس مشخصات fittings) و متعلقات (jointsهاي اضافی در صورت لزوم ( هاي مربوط به اتصالی . شرح و بهاي واحد ردیف2
 شود. ي ستاره دار تهیه میها به ردیف اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع  مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده

با احتساب یک دست کامل اتصالی براي هر شاخه در صورت لزوم، منظور شده است.ها بر حسب متر و  . بهاي واحد لوله3
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 ها و متعلقات های پی وی سی فاضالبی، اتصالی فصل هفدهم. تهیه لوله
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  بهای واحد پایه رشته شبکه جمعفهرست 

  
       

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

 ١٧٠٢٠١ متر. میلی ٢٠٠لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  مترطول ١,٩٨٨,٠٠٠  

 ١٧٠٢٠٢ متر. میلی ٢۵٠لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  مترطول ٠٠٠,٣,١۴۵  

 ١٧٠٢٠٣ متر. میلی ٣١۵لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  مترطول ٠٠٠,٠٧۵,۵  

 ١٧٠٢٠۴ متر. میلی ٣۵۵لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  مترطول ٠٠٠,٠٧۴,۶  

 ١٧٠٢٠۵ متر. میلی ۴٠٠لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  مترطول ٧,٨٨٢,٠٠٠  

 ١٧٠٢٠۶ متر. میلی ۴۵٠وی سی فاضالبی به قطر لوله پی  مترطول ١٠,٠١١,٠٠٠  

 ١٧٠٢٠٧ متر. میلی ۵٠٠لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  مترطول ٠٠٠,١٣,٠٠۴  

 ١٧٠٢٠٨ متر. میلی ۶٣٠لوله پی وی سی فاضالبی به قطر  مترطول ١۶,۵٢٧,٠٠٠  
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 ها و متعلقات ) فاضالبی، اتصالیG.R.Pهای فایبرگالس ( فصل هجدهم. تهیه لوله
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 ها و متعلقات ) فاضالبی، اتصالیG.R.Pهای فایبرگالس ( فصل هجدهم. تهیه لوله

  مقدمه
 
هاي این  اند. بهاي واحد ردیف مشخص شده 10730ملی ایران به شماره  طبق استاندارد ها و متعلقات موضوع این فصل ها، اتصالی . لوله1

شوند، در صورت تایید مهندس  ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر دیگر ساخته می ها، اتصالی فصل براي لوله
 مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.

) فوق، که براساس fittings) و متعلقات (joints( ي اضافی در صورت لزومها هاي مربوط به اتصالی احد ردیف. شرح و بهاي و2
 شود. هاي ستاره دار تهیه می به ردیف اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع  مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده

منظور شده است.ها بر حسب متر و با احتساب یک دست کامل اتصالی براي هر شاخه در صورت لزوم،  . بهاي واحد لوله3
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 ها و متعلقات ) فاضالبی، اتصالیG.R.Pهای فایبرگالس ( فصل هجدهم. تهیه لوله
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

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

 ١٨٠١٠١ متر. میلی ٢٠٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ٣,٧٢٨,٠٠٠  

 ١٨٠١٠٢ متر. میلی ٢۵٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ٠٠٠,٣٣۵,۵  

 ١٨٠١٠٣ متر. میلی ٣٠٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ٠۶١,٠٠٠,۶  

 ١٨٠١٠۴ متر. میلی ٣۵٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ۴٠٧,٠٠٠,٧  

 ١٨٠١٠۵ متر. میلی ۴٠٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ٨,٨١٢,٠٠٠  

 ١٨٠١٠۶ متر. میلی ۵٠٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ١٣,٠٩١,٠٠٠  

 ١٨٠١٠٧ متر. میلی ۶٠٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ١٧,٣۵١,٠٠٠  

 ١٨٠١٠٨ متر. میلی ٧٠٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ٢٣,٠٠١,٠٠٠  

 ١٨٠١٠٩ متر. میلی ٨٠٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ٠٠٠,٢٩,٣٧۶  

 ١٨٠١١٠ متر. میلی ٩٠٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ٣۵٨,٠٠٠,٣۵  

 ١٨٠١١١ متر. میلی ١٠٠٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ٠٠٠,۴٣,٠٣۵  

 ١٨٠١١٢ متر. میلی ١٢٠٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ۶٣٢,٠٠٠,۶٠  

 ١٨٠١١٣ متر. میلی ١۴٠٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ٧٩,١٩٧,٠٠٠  

 ١٨٠١١۴ متر. میلی ١۶٠٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ١٠٢,١۶٩,٠٠٠  

 ١٨٠١١۵ متر. میلی ١٨٠٠قطر لوله فایبرگالس به  مترطول ٠٠٠,٠۶۴,١٢۴  

 ١٨٠١١۶ متر. میلی ٢٠٠٠لوله فایبرگالس به قطر  مترطول ٠٠٠,١۵١,٨٢۴  
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 ها و متعلقات های سرامیکی (سفالی) فاضالبی، اتصالی فصل نوزدهم. تهیه لوله
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 ها و متعلقات های سرامیکی (سفالی) فاضالبی، اتصالی فصل نوزدهم. تهیه لوله

  مقدمه
 
 يها لولهبراي  ASTMC700یا  EN295یا  16656ملی ایران به شماره  ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استاندارد ها، اتصالی . لوله1

ها و متعلقاتی که با همان  ها، اتصالی هاي این فصل براي لوله اند. بهاي واحد ردیف مشخص شده 400ی تا قطر ) فاضالبی(سفال یکیسرام
 شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است. مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر دیگر ساخته می

) فوق، که براساس fittings) و متعلقات (joints( ي اضافی در صورت لزومها هاي مربوط به اتصالی بهاي واحد ردیف. شرح و 2
 شود. هاي ستاره دار تهیه می به ردیف اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع  مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده

 ا احتساب یک دست کامل اتصالی براي هر شاخه در صورت لزوم، منظور شده است.ها بر حسب متر و ب . بهاي واحد لوله3
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 ها و متعلقات های سرامیکی (سفالی) فاضالبی، اتصالی نوزدهم. تهیه لولهفصل 
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

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

 متر طول ١,١٧٠,٠٠٠  
میلی متر همراه با  ٢٠٠لوله سرامیکی (سفالی) به قطر 

 اتصالی الزم برای هر شاخه
١٩٠١٠١ 

 متر طول ٢,٢٢٠,٠٠٠  
همراه با  مترمیلی  ٢۵٠لوله سرامیکی (سفالی) به قطر 

 اتصالی الزم برای هر شاخه
١٩٠١٠٢ 

 متر طول ٣,٣٣٠,٠٠٠  
همراه با  میلی متر ٣٠٠لوله سرامیکی (سفالی) به قطر 

 اتصالی الزم برای هر شاخه
١٩٠١٠٣ 

 متر طول ١٨٠,٠٠٠,۵  
همراه با  میلی متر ۴٠٠لوله سرامیکی (سفالی) به قطر 

 اتصالی الزم برای هر شاخه
١٩٠١٠۴ 
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  

 کار پای  . مصالح١  پیوست
 
  کـار، طبـق    اجـراي   زمانبنـدي   برنامه  به  ، مورد نیاز باشد و با توجه پیمان  موضوع  اجراي  براي  شود که می  اطالق  مصالحی کار، به پاي  . مصالح1 

  ورود مصـالح   شـد. هنگـام  با  یا شـمارش   گیري اندازه  قابل  انبار شود که  شکلی به  طور مرتب به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات
 شود.  مشاور تنظیم  ، با حضور مهندس است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاریخ ، نوع در آن  ورود که  جلسه  ، باید صورت کارگاه به
در   مصـالح   و بارانـدازي   مربـوط   فصـلهاي   در ردیفهـاي   شده  بینی پیش  تا فاصله  ، حمل بارگیري  ، هزینه ضمیمه  فهرست  ردیفهاي  . در قیمت2 

  در مقدمـه   شـده   بینـی  مـوارد پـیش    اسـتثناي  ، به مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  صورت به  کارگاه
 شود. نمی  فصلها، انجام

  مصـالح   درصـد بهـاي   70پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت  شود و براي یم  گیري کار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعیت  صورت  تهیه  . هنگام3
  ضـریب  اي، منطقه و با احتساب ضریب شوند) مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی  (براي 7/0بدون اعمال ضریب   حمل  کار و هزینه پاي

 .شود ها منظور می وضعیت  در صورت فهرست بهاي مربوط،بر حسب مورد و با رعایت ضوابط  پیمانکار  پیشنهادي ضریب و  باالسري
  آنهـا را از محوطـه    کـردن   خـارج   و پیمانکـار حـق    باشد می کارفرما به  ، متعلق وضعیت  در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  . تمام4 

  وضـعیت   از صـورت   از کسـر آن   ، پـس  صـورت   در این  باشد. که  نداشته  ، ضرورتی پیمان  موضوع  اجراي  براي  که  ندارد، مگر مصالحی  کارگاه
 کند.  خارج  کارفرما، آنها را از کارگاه  مشاور و موافقت  تواند با پیشنهاد مهندس باشد)، پیمانکار می  منظور شده  وضعیت  در صورت  (چنانچه

  در مقابـل   کـه   مناسـبی   و پیمانکار باید آنها را در محـل   پیمانکار است  عهده ، به پیمان  کار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  ولیتسو. م5 
 باشد، انبار کند.  مصون  و سایر عوامل  جوي  عوامل

  دهشـ   در نظرگرفته  موقت  وضعیتهاي  کار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  کار، تنها براي پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح  . نرخ6 
 . یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده  ، و قابل است

  کار منظور شود. مصالح پاي  مصالح  نوع  ، نباید هیچ قطعی  وضعیت  ، و صورت موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت  . در آخرین7 
 شود.  خارج  پیمانکار از کارگاه  ، باید توسط پیمانکار است به  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که  مازاد بر مصرف

براي سایر موارد از جدول  شود. می  ، تعیین مربوط  فصل  هاي واحد ردیف  ها، مطابق جدول زیر از بهاي کار تهیه لوله  پاي  واحد مصالح  . بهاي8
 شود. ضمیمه این فصل استفاده می

 
 ١ لوله بتنی فاضالبی. متر طول طبق ردیف مربوط در فصل چهاردهم

 ٢ رانی. اتیلن فاضالبی مخصوص لوله پلیلوله  متر طول طبق ردیف مربوط در فصل پانزدهم

 ٣ اتیلن فاضالبی. لوله پلی متر طول طبق ردیف مربوط در فصل پانزدهم

 ۴ اتیلن فاضالبی. رو پلی آدم عدد طبق ردیف مربوط در فصل پانزدهم

 ۵ سی فاضالبی. وی لوله پی مترطول طبق ردیف مربوط در فصل هفدهم

 ۶ لوله فایبرگالس فاضالبی. متر طول طبق ردیف مربوط در فصل هجدهم

 ٧ .سرامیکی (سفالی) فاضالبیلوله  متر طول طبق ردیف مربوط در فصل نوزدهم
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠١٠١ ماسه شسته. مترمکعب ١,٩٧٣,٠٠٠  

 ۴١٠١٠٢ شن شسته. مترمکعب ١,٨۶٨,٠٠٠  

 ۴١٠١٠٣ سنگ قلوه. مترمکعب ۶٨٨,٠٠٠,١  

 ۴١٠١٠۴ سنگ الشه. مترمکعب ٠٠٠,١,٩١۵  

 ۴١٠١٠۵ آهک. تن ١٧١,٠٠٠,۴  

 ۴١٠١٠۶ آجر فشاری. قالب ٧,١٣٠  

 ۴١٠١٠٧ آجر ماشینی سوراخدار. قالب ١١,٣٠٠  

 ۴١٠١٠٨ مخلوط رودخانه ای (توونان). مترمکعب ١,٣۴٠,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠١ سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. تن ۵,۴٠١,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠٢ سیمان پرتلند نوع دو پاکتی. تن ٨٢٨,٠٠٠,۵  

 ۴١٠٢٠٣ سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی. تن ۵,۶٣٢,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠۴ سیمان پرتلند نوع یک فله. تن ١٩٨,٠٠٠,۴  

 ۴١٠٢٠۵ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ٠٠٠,۴,۶٢۵  

 ۴١٠٢٠۶ سیمان پرتلند نوع پنج فله. تن ۴,۴٣٠,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠١ انواع میلگرد ساده. کیلوگرم ١۵٩,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٢ انواع میلگرد آجدار. کیلوگرم ١۴٢,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠١ انواع مصالح چدنی. کیلوگرم ١١٨,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠٢ لوله ومتعلقات فوالدی گالوانیزه.انواع  کیلوگرم ۵٠٠,٢٩١  
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 کار   اجرای  سهولت  . ضریب٢  پیوست
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
 کار   اجرای  سهولت  . ضریب٢  پیوست

 
  در خـارج   فاضالب  انتقال  از مسیر خط  قسمتی  . هرگاه است  شده  بینی شهرها پیش  کار، در داخل  انجام  بها براي  فهرست  این  ردیفهاي  قیمت . 1

  قسـمت   ایـن  کـار در   اجـراي   سهولت  شود و براي  مشخص  قسمت  برآورد، باید این  تهیه  شود، هنگام  واقع  مسکونی  و مناطق  شهري  از نواحی
 شود.  اعمال  قسمت  این  هاي قیمت  و به  %، تعیین85تا  1  بین  ضریبی

 شود. اعمال نمی نوزدهمهاي چهاردهم تا  به فصلکار   اجراي  سهولت  ضریب. 2
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٣  پیوست
 ١۴٠١سال آوری و انتقال فاضالب  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٣  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه به  طور کلی  ، به باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  هزینه .5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  هزینه .6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  هزینه .7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1
 . مرکزي دفتر  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم  هزینه .10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  یحقوق  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .16ـ1
 اي دفتر مرکزي. دستگاهها و تجهیزات رایانه هزینه .17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي هزینه .1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزینه .1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  هزینه .2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزینه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزینه .3ـ2ـ2
 . مالیات  هزینه .3ـ2
 سود پیمانکار. .4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي هزینه .5ـ2
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٣  پیوست
 ١۴٠١سال آوری و انتقال فاضالب  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  هزینه .2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  هزینه .3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  هزینه .4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  هزینه .5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  هزینه .6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه خابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینهم،  پست  هاي هزینه .7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه .8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  هزینه .9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  هزینه .10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي هزینه .6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي هزینه .1ـ6ـ2
 ، در حد نیاز کار.)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  هزینه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  هزینه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي هزینه .4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي هزینه .5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  امور تحویل به  مربوط  هاي هزینه .6ـ6ـ2
 GISهاي چون ساخت به فرمت  . هزینه تبدیل نقشه2-6-7

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه )1  توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي در طرح )2 توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههاي  )، توسط مشمول  پیمانهاي  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١۴٠١آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

  
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست

 
، بایـد   هـر رشـته   بـه   مربـوط   رو، در کارهـاي   ، از ایـن  است  شده  تهیه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومی  صورت ، به دستورالعمل  این 

 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت  تناسب به
 
  . تعاریف1 
  دادن  شـود، تـا آغـاز و انجـام      اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورت باید به  که  است  ، اقدامها و تدارکاتی از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1-1 

 ، میسر شود.   پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
  گیرنـد، ماننـد کارگاههـاي    قرار می  برداري ، مورد بهره اجرایی  اتعملی  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به پشتیبانی  . ساختمانهاي1-2 

و ماننـد    سـاخته  پیش  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  کارگاههاي  ، شامل سر پوشیده
  ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  ،انبارهاي آالت ماشین  سرپوشیده  ، تعمیرگاههاي آن

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قـرار گیـرد، ماننـد      آنها، مورد اسـتفاده  به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به عمومی  . ساختمانهاي3ـ1 

  ، پارکینگهـاي  ، تلفنخانـه  ، رختشـویخانه  ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  ، مهمانسرا، ساختمانهاي اتر کار، نمازخانهدف
 . سرپوشیده

  و تمهیـدات   آب  هدایت  الهاي، ایجاد خاکریز و کان و فاضالب  سطحی  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 
  روشـنایی   ، تـامین  کشـی  روبـاز، حصـار    ، پارکینگهـاي  ورزشـی   روباز، زمینهاي  سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي

 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه
کارفرمـا    کـار، از سـوي    مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  محل،  کارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 

  تعیـین   پیمـان   خصوصـی   ، در شـرایط  گفتـه  پـیش   از نیازهـاي   هر یک  تامین  براي  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  و تحویل  تامین
 شود. می

  و تجهیـزات   مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  نمایی جا  طرح به  با توجه  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل ار کارگاه. انب1-6 
 شود. می  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعایت

 کند.  متصل  کارگاه بهموجود کشور را   از راههاي  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه 1-07 
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  محل به  دستیابی  براي  هستند که  ، راههایی سرویس  . راههاي8ـ1 
  واسـطه یـا بـا     طور مستقیم را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  ، راههایی ارتباطی  . راههاي1-9 

 کنند. می  کار متصل  اجراي  محل دیگر، به  راههاي
  موضـوع   عملیـات   علـت  شد اما به می  از مسیر موجود انجام "قبال  ، که عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه1-10 

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان
  یـا نصـب    احداث  روش ، به آالت و ماشین  ساختمانها، تاسیسات  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  ردیفهاي  ر شرحد  . منظور از تامین1-11 

  بـرداري   بهـره  و  نگهداري به  مربوط و اقدامهاي  اجاره یا  خدمت خرید  صورت ، به محل موجود در  از امکانات آنها  اختیار گرفتن یا در  در کارگاه
 . هاستاز آن

و دیگـر    آالت ، ماشـین  ، تجهیـزات  مصـالح   کـردن   ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن1-12 
نظـر    فرمـا، طبـق  کار  تحـویلی   زمینهـا و محلهـاي    برگردانـدن   اول  شـکل  به  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات

 . کارفرماست
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 برآورد  تهیه  . روش2 
،  آن  اجـراي   بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش و نیـاز هـر کـار و همچنـین      شـرایط  به  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه  . مهندس2-1 

  تجهیز و برچیدن  در فهرست  شده  بینی پیش  ردیفهاي  را طبق  مربوط  يها ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
و در برابر   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسري  هاي هزینه  و با منظور نمودن  کار  اجراي  محل  هاي قیمت  ، بر حسب پیوست  این  کارگاه
  ، پیش و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  براي  اي ویژه  مشخصات  د و چنانچهکن  مورد نظر، درج  هاي ردیف

شود و اضافه کردن ردیف با هر  هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیف کند.  بینی
 باشد. دار مجاز نمی عنوان از جمله ستاره

شـود. در   برآورد آنها منظـور مـی    عنوان ، به و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  ساختمانهایی  براي 
و   ، اسـتهالك  و نصـب   حمـل   ، هزینـه  فلـزي   سـاختمانها، ماننـد قابهـاي     سـاخته   پـیش   ، مانند کاروانها و قطعات ساخته پیش  مورد ساختمانهاي

از چنـد    کـه   شـود. در پیمانهـایی   ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري سرمایه
 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  واحد استفاده  بهاي فهرست  رشته

پیمانهایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به  تبصره) در
 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می

اجـرا در    دوره  و براي  موقت  صورت شود، به منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  و راههایی  . ساختمانها، تاسیسات2-2 
  دوره  بـراي   در طـرح   کـه   یـا زیربنـایی    جنبـی   تاسیسـات   اجـراي  به  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي هزینه  منظور تقلیل شود. به می  نظر گرفته

در   موضـوع   و ایـن  شـود   اسـتفاده   تجهیز کارگاه  عنوان به  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  رهو در دو  است  شده  بینی پیش  برداري بهره
  اجـراي   و در بـرآورد هزینـه    محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  از فهرستهاي  آنها با استفاده  هزینه  حالت  شود. در این  درج  پیمان  اسناد و مدارك
یـا    و عمومی  ، پشتیبانی ، اداري مسکونی  ساختمانهاي  یا تامین  کارگاه  و راههاي  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  د. چنانچهشو کار منظور می

آنهـا در    هزینـه   کـه این به  شود، با توجه  شود استفاده می  بینی  پیش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  سایر موارد، از تاسیسات
 شود. منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  براي  اي ، هزینه است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهاي  ردیفهاي

،  آب  انتقـال   بـراي   چنانچـه شود.   ، مشخص پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه2-3 
  اجـرا الزم   دوره  ،بـراي  کشـی  و کابـل   کشی ، کانال کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بینی ، پیش پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی
ترانسـفورماتور و    نصب  ، شامل آن  کارهاي  بگیرد، که  عهده را به  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  ه. چنانچ2-4 

و سـایر    بـرق   و اشـتراك   انشـعاب   هـاي  (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  متعلقات
در تجهیـز    بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط  طور مشخص ، به زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  کارهاي

از کسـر    بـرآورد و پـس    آن  نـه کارفرمـا نباشـد، هزی    عهـده  بـه   کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  و برچیدن
 0شود می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي هزینه

  عــمومی   از شبکه  دهاستفا  بگیرد، در حالت  عهده را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  کارفرما در نظر دارد تامین  چنانچه 05ـ2 
 و سـایر کارهـاي    آب  و انشعاب  اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب

  پیمـان   مـدارك  ، در اسـناد و  زمینـه   ا در اینکارفرم  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  مشابه
  چـاه   یـا احـداث    کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج
، منظـور   کارگـاه   تجهیـز و برچیـدن    هـاي  کار، جـزو هزینـه    در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده ، به آب
 شود. می
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  بینـی  پـیش   پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی  راه اجرا نیاز به  در دوره  کارگاه به  دسترسی  براي  . چنانچه2-6 

  تجهیـز و برچیـدن    در ردیفهـاي   بابـت   از این  اي کارفرما باشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس  شود. چنانچه
راه،   رشـته   واحـد پایـه    بهـاي  از فهرسـت   با اسـتفاده   آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه

 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  صورت و به  اسبهمح  آهن و بان فرودگاه راه
  باشد تمام  کارفرما در نظر داشته  ، چنانچه کارفرماست  عهده به  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این2-7 

و   کـرده   بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  گاهتجهیز کار  از زمین  یا قسمتی
 ، منظور کند. کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  هزینه

، هـر   اسـت   شـده   گذاشـته   کارفرماست  عهده به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  یعموم  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثناي  . به2-8 
  بینـی   پـیش   پیمـان   خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که  دیگري  تسهیالت  نوع
 کند.

  واحـد ردیفهـاي    ، در بهـاي  سـاخته  پـیش   قطعـات   و سـاخت   ، آرماتوربنـدي  ، نجاري ، آهنگري سیساتمانند تا  تجهیز کارگاههایی  . هزینه2-9 
 شود. منظور نمی  اي ، هزینه کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، در ردیفهاي بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  فصلهاي

  و از ایـن   اسـت   شـده   در نظر گرفتـه   مربوط  فصلهاي  ، در ردیفهاي آالت ماشین  ساعتی  در هزینه  آالت ماشین  تجهیز تعمیرگاههاي  . هزینه2-10 
 شود. منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در ردیفهاي  اي ، هزینه بابت

در   اي ، هزینـه  بابـت   و از ایـن   است  شده  ، محاسبه مربوط  واحد ردیفها در فصلهاي  کار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه2-11 
 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  ردیفهاي

  شـده   بینـی  مسـتمر کارگـاه پـیش     هـاي  هزینه )، در مستمر کارگاه  هاي (هزینه  باالسري  در هزینه پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذاي  . هزینه2-12
تجهیـز    هاي جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه  است  الزم  که  . در کارهایی است

 شود. منظور می  کارگاه  و برچیدن
از غـذا، در    کننـده   فاده، شمار اسـت  است  ضروري  ، در کارگاه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی2-13 

 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي برآورد و جزو هزینه  طور مقطوع به  آن  شود، و هزینه می  تعیین  پیمان  خصوصی  شرایط
کـار مجـاز     اجـراي   در برآورد هزینهپیمانکار،   توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش2-14 

 . نیست
  ، بـر اسـاس   انحرافـی   راههـاي  به  مربوط  عملیات  شود. حجم منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، جزو ردیفهاي انحرافی  راههاي  . هزینه2-15 

 شود. بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  قادیر آنو م  شده  ، محاسبه آهن راه  سازي و زیر  ، باند فرودگاه راه  رشته  پایه  بهاي فهرست
، و  شـده   درج  ، در اسـناد مناقصـه   مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  و مشخصات  . نـقشه16ـ2 

،  کارگـاه   تجهیز و برچیدن  هاي برآورد و جزو هزینه  مقطوع  صورت  ، به شده  ینتعی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  هزینه
 شود. منظور می

تـا   421001و  420303تـا   420301  ردیفهـاي   بـه   مربوط  هاي هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2 
در زیـر    شـده   تعیـین   نباید از میـزان  منظور شود) ها نیز باید به صورت مقطوع (که خود این ردیف،  گاهکار  تجهیز و برچیدن  ، فهرست421104

یـا    مناقصـه   از انجـام   ، باید قبل کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه شده  از حد تعیین  هزینه  ، این در موارد استثنایی  بیشتر شود. چنانچه
 برسد.  فنی  عالی  شوراي  تصویب ، به مناقصه  ترك  رتصو کار به  ارجاع

ـ   ، راه، راه برقی  ، تاسیسات مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 1ـ17ـ2 راهـداري، آبرسـانی   ،  فرودگـاه  دآهـن و بان
بـرآورد    درصـد مبلـغ   4  میـزان   به  فاضالب  آوري جمع  و شبکه  آب  وزیعت  شبکه،  آب  انتقال  خطوط  آبخیزداري و منابع طبیعی، رشته روستایی،

 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي  هزینه
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کـار    اجـراي   بـرآورد هزینـه    درصد مبلغ 5  میزان  ، به و زهکشی  و آبیاري آبیاري تحت فشار  رشته  پایه  هاي فهرست  به  مربوط  کارهاي 2ـ17ـ2

 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  بدون
  تجهیـز و برچیـدن    حـد مبلـغ    شود، هر گـاه  می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی 2-17-3 

  مبلغ  تناسب درصد به 5درصد تا  4  بین  نباشد، عددي  شود، یکسان می  ، تعیین2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  که  کار رفته به  هاي رشته  کارگاه
 شود. می  ها محاسبه از رشته  هریک به  برآورد مربوط

  کلی  . شرایط3
  را تهیـه   هتجهیـز کارگـا    جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست به  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف3-1 

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس  کرده
  دسـتگاههاي  ، پیمانکـار را بـه   ، گـاز و مخـابرات   ، بـرق  آب  تامین  براي  پیمان  مدارك در اسناد و  شده  بینی پیش  روش  به  . کارفرما با توجه3-2 

  ، بـراي  و موارد مشـابه   عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  و سازمانهاي  اجرایی
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت  استفاده

  ، در حد متعارف منطقه  شرایط به  ، با توجه تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  . پیمانکار موظف3-3 
باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارك  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  برساند. در مواردي  انجام به

 . است  آن  رعایت به  پیمانکار ملزم
شـود. تجهیـز    مـی   ، انجـام  است  شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  یز و برچیدنتجه  کارفرما در زمینه  . تعهدات3-4 

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

 . ستا  پرداخت  جدید)، قابل  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهاي  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جدید (موضوع  قیمت  تنها براي
  مبلـغ   ، تـا سـقف  4مفـاد بنـد    به  ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  از ردیفهاي  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه5ـ3 

 شود. می  ، پرداخت مربوط  در ردیفهاي  شده  بینی پیش
  کنـد، در برابـر حـوادث    مـی   احداث  تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  قتمو  خود، ساختمانها و تاسیسات  هزینه به  است  . پیمانکار، موظف3-6

 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي ، مانند آتش اتفاقی
شـوند.    کار برچیـده   از انجام  ، باید پس است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  در زمینهاي  که  تجهیز کارگاه به  مربوط  . ساختمانها و تاسیسات7ـ3 

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

  پرداخت  . نحوه4 
  ، محاسـبه همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه  به  مربوط  عملیات  پیشرفت  تناسب ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  از ردیفهاي  هر یک  . هزینه4-1 

 شود. می  وضعیتها درج  و در صورت  شده
 پیشـرفت   تناسـب  از کار باشد، به  بخشی به  مربوط  شود، چنانچه می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت  صورت آنها به  تامین  که  ردیفهایی  ) هزینه تبصره

 شود. می و پرداخت  ، محاسبه پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت  تناسب  به شود،  مربوط کار  کل  به  چنانچه و شود می  محاسبه کار از  بخش  آن 
 شود. وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه4-2 
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه3ـ4 
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هـاي مربـوط بـه     در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از برگزاري مناقصـه و تاییـد کارفرمـا، هزینـه     .4-4

هـاي مربـوط،    شود و در این حالت بر اساس ضـوابط بخشـنامه نظـارت، هزینـه     ، درج نمی420304تا  420301هاي  مهندس مشاور در ردیف
 شود. جداگانه به مشاور پرداخت می

 هاي تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف
 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

  مقطوع پیمانکار.تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص  420101

  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. 420102

  مقطوع هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار. تامین و تجهیز ساختمان 420103

  مقطوع تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران. 420201

  مقطوع کارگران.تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی  420202

تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301
 مقطوع )4-4(با رعایت بند  آزمایشگاه.

 

هاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 مقطوع )4-4(با رعایت بند  مشاور و آزمایشگاه.

 

(با  مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. تامین غذاي کارمندان 420303
 مقطوع )4-4رعایت بند 

 

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت  420304
 مقطوع )4-4پرسرعت. (با رعایت بند 

 

هاي مدار بسته با قابلیت  تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزیون 420305
 مقطوع دفتر مرکزي کارفرما.انتقال تصویر در کارگاه به 

 

) و HSEهزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( 420306
 مقطوع هاي مندرج در اسناد پیمان. حفاظت کار، براساس دستورالعمل

 

تجهیز انبارهاي سرپوشیده، و  هاي پشتیبانی تامین ساختمان 420401
 مقطوع آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.

 

  مقطوع و تجهیز انبار مواد منفجره. ساخت 420402
هاي مسکونی و  ، بجز ساختمانهاي عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 مقطوع اداري و دفاتر کار.
 

  مقطوع محوطه سازي. 420404
  مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. 420501
  مقطوع کارگاه. تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل 420601
  مقطوع تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. 420602
  مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم 420603
  مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. 420604
  مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. 420605
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 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

  مقطوع تامین راه دسترسی. 420701
  مقطوع هاي سرویس. تامین راه 420702
  مقطوع هاي ارتباطی. تامین راه 420703
  مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. 420801
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو براي نصب ماشین 420901

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

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

 

آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیري، حمل و بار اندازي ماشین 420903
 مقطوع برعکس.

 

خارج سازي  تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام نما 421001
سازي بیش از  ساختمان در کارهاي رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نما

 مقطوع متر باشد. 3.5
 

آالت و لوازم  بارگیري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشین 421002
 مقطوع حفاري محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.

 

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

 

 کوبی و سپر آالت شمع بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و ماشین 421004
 مقطوع کوبی به کارگاه و برعکس.

 

سازي محل ساخت تیرهاي بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
 مقطوع ها. ساخته پل پیش

 

 قطعات تیر مشبک فلزي بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و 421006
 مقطوع النسمان) به کارگاه و برعکس.تر(پو

 

ساخته از محل  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهاي بتنی پیش هجاب 421007
 مقطوع هر پل به محل پل دیگر.

 

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

و  آوري فاضالب شبکه جمع ،کارهاي رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  421102
شبکه  ،شبکه توزیع آب ها و گودها در کارهاي رشته روي ترانشه

 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع
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 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

تامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در  421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل

آوري  شبکه جمع ،شود، در کارهاي رشته شبکه توزیع آب می
 مقطوع .تاییو آبرسانی روس فاضالب

 

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

 

  مقطوع حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کارگاه. 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع برچیدن کارگاه. 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
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 . کارهای جدید۵پیوست 

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می جدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن  ، کارهاي پیمان  موضوع  در چارچوباگر 

بینـی نشـده    براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یـا مقـدار پـیش    (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان فهرست در چنانچه  .1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29جدید مطابق بند ج ماده باشد براي تعیین قیمت 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش که براي کار جدید ابالغی در فهرست  در صورتی .2
هاي مندرج در  همان قیمت با اعمال تمام ضریباز  ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً قیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع  هاي مربوط) استفاده می هاي باالسري مربوط، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب پیمان (مانند هزینه
درصد مبلغ اولیه پیمان  25می پیمان تا شرایط عمو 29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  مبلغ مربوط به این ردیف

 است.
 شود. به آن اعمال می 14/1کار جدید ابالغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب باالسري  ) چنانچه 1تبصره 

  بینی پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  ، تجهیزاتپیوست  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) 2تبصره 
،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارك  شده

 .شود  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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  نمونه  های . نقشه۶  پیوست

 
 :  زیر است  شرح  به  پیوست  این  نمونه  هاي نقشه  . مشخصات1
 

  موضوع  نقشه  شماره

  لوله  ترانشه  جزییات 37101

  لوله  خط  نقب  جزییات 37102

 درجا  رو بتنی آدم 37103

   فاضالب  اصلی  لوله  درجا براي  بتنی  رو عمیق آدم 37104

  ساخته  پیش  رو بتنی آدم 37105

  آجري  رو با دیواره آدم 37106

 درجا  بتنی  رو ریزشی آدم 37107

37108 

37109 

 رو آدم  چدنی  و دریچه  پله  جزییات

 اتیلنی رو پلی آدم

 
 شود.  بینی پیش  میلگردگذاري  ، باید جزییات پیوست  این  نمونه  هاي از نقشه  ، با استفاده اجرایی  هاي نقشه  تهیه  . هنگام2
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 تشکر و قدردانی

 
هایی بوده که از  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست      

قانون برنامه و بودجه (مصوب  23زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 
هـ  57697/ت 25254وزیران به شماره  ) و نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیات15/12/1351

اي  هاي توسعه هاي اجراي پروژه )، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه1400/ 03/ 08مورخ 
هاي اجرایی، مهندسان مشاور  االجرا) بوده و به دستگاه شود. این فهارس از نوع گروه اول (الزم کشور انجام می

ابالغ گردید و از آن پس،  1355بهاي واحد پایه در سال  شود. اولین فهرست و پیمانکاران ابالغ می
هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان  فهرست

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام کشور مورد به
نظران ارزشمندي  داشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب و پاسداشت یاد و خاطره  ضمن گرامی
اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و  هاي واحد پایه تالش کرده سال در جریان تدوین فهرست 45که در طول 

 بهروزي داریم.
جرایی ، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و ا1401بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است. ه راي برآورد بهنگام طرح ها و پروژب کشوریکپارچه 
به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، 

هاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب  نظرانی که در مراحل تعیین قیمت کارشناسان و صاحب
یر مشارکت داشتند، به شرح ز 1401آوري و انتقال فاضالب سال  بهاي واحد پایه رشته شبکه جمع فهرست

 گردد. تقدیر و تشکر می
 توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. 
 

 :آوري و انتقال فاضالب جمعشبکه کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته 
 (رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران) فر سیدجواد قانع
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