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��ون وظا�ف و ا�تیارات   ��ت�ف، �سب �یر��ه � ا��صا�ی ���سات ���ت ��ت، گاز و ��رو���ی �ھای �ی����ت ابالغ و �دو�ن ���ه،
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١ دستورالعمل کاربرد

٢ کليات

٣ فصل اول- آماده سازی و جوشكاری لوله، شيرآالت و اتصاالت

۵ فصل دوم- آزمايشات آنترل آيفيت جوش

٧ فصل سوم- عايقكاری

١٠ فصل چهارم- تعمير و سرويس شيرهاي فوالدي

١٢ فصل پنجم- نصب اتصاالت پلی اتيلن

١۴ فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)

١٨ فصل هفتم- آزمايش و راه اندازی

٢٠ فصل هشتم - برش لوله و استقرار لوله

٢٢ فصل نهم- حفاظت از زنگ

٢۴ فصل دهم- عمليات خاآی، نمايان سازی، همسطح سازی حوضچه ها 

٢٨ فصل یازدهم- انشعابات خانگی و تجاری

٣٠ فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور

٣٣ فصل سيزدهم- نقشه برداری

٣۶ فصل چهاردهم- آارهای عمومی

٣٨ - مصالح پای آار١پيوست

٣٩ - دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه٢پيوست

۴٣ - شرح اقالم هزينه باالسری٣پيوست

۴۴  - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

۴۶ - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد۵پيوست
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دستورالعمل آاربرد

١-فهرست بهاى رشته تعميرات خطوط لوله آمربندى، تغذیه و شبكه گاز شامل این دستورالعمل (دستورالعمل آاربرد)، آليات، مقدمه فصل
ها، شرح و بهاى واحد ردیف ها و پيوست هاى فهرست بها به شرح زیر است :

پيوست ١: مصالح پاى آار 
پيوست ٢: دستورالعمل تجهيز و بر چيدن آارگاه 

پيوست ٣: شرح اقالم هزینه هاى باالسرى 
پيوست ۴: ضریب هاى منطقه اى

پيوست ۵: دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید 
 و ایستگاه تقليل(CGS)این فهرست بها براى تعميرات خطوط لوله آمربندى، تغذیه و شبكه گاز در محدوده ها و روستاها از محل تامين گاز 

) در نظر گرفته شده است.CPS و ایستگاه های حفاظت از زنگ ((T.B.S/DRS)فشار داخل شهرى 
٢-نحوه برآورد هزینه اجراى آار و تهيه فهرست بها و مقادیر :

١-٢ شرح ردیف هاى این فهرست بها به نحوى تهيه شده است آه اقالم عمومى آارهاى رشته تعميرات خطوط لوله آمربندى، تغذیه و
شبكه گاز در نظر گرفته شده است را زیر پوشش قرار دهد، در مواردى آه مشخصات فنى و اجرایى ویژه اى مورد نياز آار  باشد، که اقالم ان
با شرح ردیف هاى این فهرست بها تطبيق نكند ، شرح ردیف مناسب برای آن اقالم تهيه و در انتهاى گروه مربوط با شماره ردیف جدید درج
می شود. این ردیف ها با عالمت ستاره مشخص شده(*) و بعنوان ردیف های ستاره دار ناميده می شود. بهاى واحد ردیف هاى ستاره دار،
با روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در آارهاى صنعت نفت محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج مى شود هرگاه
دستورالعملى براى نحوه پرداخت ردیف های ستاره دار مورد نياز باشد متن الزم تهيه و به انتهاى فصل مربوط با شماره جدید اضافه می

گردد.
٢-٢ در این فهرست بها به منظور سهولت دسترسى به ردیف هاى مورد نياز و همچنين امكان افزایش ردیف ها در آینده، ردیف هاى هر فصل با
توجه به ماهيت آنها، به گروه ها و یا زیر فصل هاى جداگانه با شماره مشخص تفكيك شده است. شماره ردیف هاى فهرست بها، شامل نه
رقم است آه به ترتيب از سمت چپ دو رقم اول به ترتيب شماره رسته و رشته فهرست بها دو رقم دوم، شماره فصل، دو رقم سوم شماره

زیر فصل و سه رقم آخر به شماره ردیف اختصاص داده شده است .
ا روش دیگر، تعيين ی٣-٢ برای هر یك از اقالمى آه در آليات یا مقدمه فصل ها، بهاى آنها به صورت درصدی از بهاى واحد ردیف یا ردیف هایی

شده است باید ردیف جداگانه اى با شماره و شرح مناسب در زیر فصل مربوط پيش بينى می شود و بهاى واحد آن به روش تعيين شده
محاسبه می گردد در مقابل ردیف یاد شده درج شود .

هایى آه شرح آنها در این فهرست بها موجود است، اما بدون بهاى واحد هستند به روش تعيين شده در بند ٢-١ ۴-٢ بهاى هر واحد ردیف
تهيه مى شود .

۵-٢ شرح و بهاى ردیف هاى موضوع بند ٢-١ و ٢-۴ باید هنگام تهيه برآورد هزینه اجراى به تایيد کارفرما برسد.
۶-٢ در آارهایى آه جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف هاى ٢-١ و ٢-۴ با اعمال ضریب هاى فهرست بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجراى آار،
بيشتر از سی درصد باشد، کارفرما باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترک مناقصه، شرح و بهاى ردیف هاى یاد شده را همراه

با تجزیه قيمت مربوط برای تصویب به معاونت مهندسى، پژوهش و فناوری ارسال دارد تا پس از رسيدگى و تصویب مالك عمل قرار گيرد.
٧-٢  هنگام برآورد به جمع بهاى واحد ردیف هاى این فهرست بها و همچنين ردیف هاى موضوع بند هاى ٢-١ و ٢-۴ ضریب ها و هزینه های

زیر، مطابق روش تعيين شده در بند ٢-٨ اعمال خواهد شد:
١-٧-٢- هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه طبق پيوست دو

٢-٧-٢- هزینه باالسرى طرح های غير عمرانی برای کارهایی که بصورت مناقصه برگزار می شود، برابر ۴١ (چهل و یک) درصد و کارهایی که
بصورت ترک تشریفات مناقصه برگزار می شوند برابر ٣٠ (سی) درصد می باشد. هزینه باالسری طرح های عمرانی برای کارهایی که بصورت
مناقصه برگزار می شود، برابر ٣٠ (سی) درصد و کارهایی که بصورت ترک تشریفات مناقصه برگزار می شوند برابر ٢٠ (بيست) درصد می

باشد. 
 شرح اقالم هزینه باالسری به عنوان راهنما در پيوست سه درج شده است.

٣-٧-٢- ضریب منطقه ای مطابق پيوست ۴ 
٨-٢ براى برآورد هزینه اجراى هر آار، مقادیر اقالم آن بر اساس نقشه های اجرایى و مشخصات فنى، محاسبه شده و بر حسب ردیف های

این فهرست بها اندازه گيری مى شوند . فهرستى آه شامل شماره، شرح، واحد، بهاى واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست، تهيه می شود .
در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهاى واحد آن ردیف است از جمع مبلغ ردیف هاى مربوط به هر فصل، مبلغ هر فصل و
از جمع مبلغ فصلها، جمع مبلغ ردیف هاى فهرست بها براى آار مورد نظر به دست مى آید. ضریب باالسرى، ضریب منطقه ای به جمع مبلغ

ردیف ها به صورت خطی ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه به آن افزوده مى شود .
نتيجه،بر آورد هزینه اجراى آار خواهد بود، به مدارك یاد شده، آليات، مقدمه فصل ها، و پيوست هاى ١و ٣ و ۵ ضميمه, مجموعه تهيه شده،

به عنوان فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجراى آار ناميده مى شود. 
٣- مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد باید مشخصات آامل مصالح، تجهيزات و همچنين منبع تهيه آنها و به طور آلى هر نوع اطالعاتى
درباره آنها را، آه از نظر قيمت موثر بوده و الزم است پيمانكار برای ارايه پيشنهاد قيمت نسبت به آن آشنایى داشته باشد، تهيه و در

مشخصات فنى خصوصى پيمان درج آند. 
اگر در نظر باشد آه کار به صورت یك قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست بها و مقادیر برآورد هزینه اجرای آار، بهاى اجزاى متشكله آار
محاسبه و بر مبنای آن جدول درصد اجزاى متشكله آار (جدول تفكيكى) تهيه مى شود این جدول مى بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد.

١
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کليات 

١–مفاد کليات مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غير قابل تفکيک و مکمل یکدیگر هستند. 
٢–شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کليات به تنهایی تعيين کننده مشخصات کامل کار نيست، بلکه بهای واحد هر یک از
ردیف ها در صورتی قابل پرداخت است که کار طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعيين شده در این فهرست بها مطابقت

داشته باشد.
٣–قيمت های این فهرست بها متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته تعميرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز بوده و هزینه های
تعمير و به کارگيری نيروی انسانی، ماشين آالت و ابزار و همچنين تامين مصالح مورد نياز (به استثنای مصالحی که تامين آن به عهده کارفرما
می باشد ) بارگيری، حمل و باراندازی مصالح، جابجایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح و به طور کلی، اجرای کامل کار با رعایت مشخصات

 عمومی در بهای واحد ردیف های این فهرست بها پيش بينی شده است .HSEفنی و الزامات و رویه های نظام مدیریت 
۴–قيمت های این فهرست بها قيمت های کاملی برای انجام کار ، طبق نقشه و مشخصات فنی است، هيچ گونه اضافه بهایی بابت سختی
زمين عمق یا ارتفاع انحنا ،دهنه های کم یا زیاد، تعبيه سوراخ، بارگيری، حمل، باراندازی، پراکندگی طول خط، سختی کار و صعوبت های دیگر
که اجرای کار  را مشکل تر یا مخصوص کند، جز آنکه به صراحت در این فهرست بها برای آن نرخی یا اضافه بها پيش بينی شده است، قابل

پرداخت نيست.
۵–با نتيجه گيری از مقایسه فصلهای این فهرست بها با یکدیگر یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های دیگر یا مقایسه آن با قيمت های روز

با استناد به تجزیه قيمت یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی جز آن که به صراحت تعيين شده است، قابل پرداخت نيست.
۶–در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی برای نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد، نافذ خواهد بود.

٧–منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها مشخصات فنی منضم به پيمان و مشخصات تعيين شده در نقشه های اجرایی منضم به پيمان
و دستورکارها و دستورالعمل های سازندگان دستگاه ها و لوازم و یا مشخصات فنی تيپ و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران است.

٨–در ردیف هایی که نوع سيمان مشخص نشده است منظور سيمان پرتلند تيپ دو است.
٩–نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهيزات مورد نياز باید از نظر تطبيق با مشخصات فنی، قبل از سفارش باید به تایيد کارفرما برسد.

 است که (NOMINAL DIAMETER)١٠–منظور از قطر که دراین فهرست بها،برای لوله ها اتصاالت و شيرها به کار برده شده است ،قطر نامی 
در جدول های سازندگان و استانداردهای بين المللی درج شده است.

١١–اندازه گيری کارها بر اساس ابعاد کارهای انجام شده، که مطابق ابعاد درج شده در نقشه های اجرایی، دستورکارها و صورتجلسه هاست با
توجه به مفاد کليات و مقدمه فصل ها صورت ميگيرد.

١٢–در صورتی که قطر لوله مورد نياز، بين دو قطر متوالی درج شده در ردیف های این فهرست بها باشد بهای واحد آن با توجه به بهای
قطرهای قبل و بعد آن به روش ميان یابی محاسبه ميگردد.

١٣–عملياتی که پس از انجام کار پوشيده می شود و امکان بازرسی کامل آنها بعدًا ميسر نيست، مانند گودبرداری ها، حفر ترانشه ها و
ميلگرد داخل بتن باید مطابق آنها با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها حين اجرای کار و قبل از پوشيده شدن با نماینده

کارفرما /مهندس مشاور صورتجلسه شود.
١۴–بابت تاثير آبدار بودن (جمع شدن آب در کانال ) در بازدهی کار آن قسمت از عمليات واقع شده در این منطقه، عالوه بر منظور کردن هزینه

آبکشی در فصل کارهای خاکی ١٠(ده) درصد اضافه بها به ردیف های فصل مربوط اعمال ميشود.
١۵–در صورت وجود هر یک از شرایط زیر به نرخ های این فهرست اضافه بهایی به شرح زیر تعلق ميگيرد.

١۵–١– تعميرات و انجام عمليات در مجاورت لوله فعال نفتی،گاز و قطار شهری (مترو ) ١۵ درصد 
١۵–٢– تعميرات و انجام عمليات در خيابان ها و تقاطع های پر ترافيک در روز ٢۵ درصد

١۵–٣– تعميرات و انجام عمليات در شب ١۵ درصد 
توضيح: محدوده خيابان ها و تقاطع های پرترافيک هر شهر در مدارک مناقصه شرح گردد.

١۶–هزینه های حمل و بارگيری و باراندازی کليه قطعات تعویضی و تعميراتی اعم از لوله و اتصاالت و شيرآالت و.... از محلهای نصب شده به انبار
پيمانکار یا کارفرما تا شعاع ٣٠ کيلومتر و بالعکس به محل نصب در قيمت بهای واحد ها درج شده است.

١٧–در کارهایی که جهت برآورد هزینه اجرای آنها ردیفی در این فهرست بها موجود نباشد ميتوان ردیف های مشابه در سایر فهرست های بها
با اعمال ضریب ١/٣٠ به عنوان ضریب کارهای تعميراتی استفاده نمود.

 در هزینه های این فهرست منظور شده است.(HSE)١٨–هزینه های رعایت کليه موارد ایمنی، زیست محيطی 
١٩–کليه کارها می بایست طبق ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز و نشریه های ۵۵ و ١٠١ سازمان برنامه و بودجه کشور انجام پذیرد.

٢٠–چنانچه طبق توافق کارفرما و پيمانکار، مصالحی که تامين آنها در تعهد کارفرماست توسط پيمانکار تامين گردد، بهای آن براساس اسناد
مورد تایيد کارفرما بعالوه ١۴ درصد هزینه باالسری محاسبه می شود. به هزینه مصالح یاد شده ضریب های پيمان اعمال نمی شود و مشمول

تعدیل آحاد بها نيز نخواهند بود.
٢١–این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال ١٣٩٧ محاسبه شده است.

٢



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل اول- آماده سازی و جوشكاری لوله، شيرآالت و اتصاالت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه:

های این فهرست بها آه در اجرای آار تعميرات پيش می آید استفاده می شود.  این فصل برای انجام جوشكاری بر شرح ردیف ١.

 ها، عمليات الزم برای جوشكاری لوله و اتصاالت فوالدی، آماده سازی لوله ها و اتصاالت شامل: تخليه گاز، جفت آردن لوله٢.
های این فصل منظور شده است.  های معيوب، طبق مشخصات فنی مربوط در ردیف جوشكاری و تعمير جوش

هزینه اصالح لوله های معيوب در مواردی آه پيمانكار طبق صورتجلسه لوله ها را سالم تحویل گرفته است به عهده پيمانكار است٣.
های مربوط به صورت جداگانه به های معيوب تحویل پيمانكار شده است، هزینه اصالح از ردیف  و در مواردی آه طبق صورت جلسه، لوله 

شود. پيمانكار پرداخت می

های این فصل منظور تامين نيروی انسانی، ماشين آالت، لوازم و مصالح مصرفی غير از لوله، اتصاالت، شيرها و الكترود، در ردیف۴.
شده است.

های این فصل منظور شده است. هزینه آزمایش صالحيت جوشكاران در قيمت۵.

های مختلف بوده و هيچ گونه اضافه بهایی بابت تغيير ضخامت لوله ها های این فصل ميانگين بهای عمليات برای ضخامت  قيمت ۶.
باشد. قابل پرداخت نمی

 می باشد. 5LX65 تا5L,5LXهای لوله فوالدی این فصل برای انجام عمليات در لوله های فوالدی  قيمت ردیف ٧.

هزینه سنگ زدن و آماده آردن سر لوله های سالم در قيمت ها منظور شده است.٨.

٩.  بهای ردیف های اين فصل براي جوشكاری داخل و بيرون آانال منظور شده است.

٣



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل اول- آماده سازی و جوشكاری لوله، شيرآالت و اتصاالت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل اول- آماده سازی و جوشكاری لوله، شيرآالت و اتصاالت

٣٨٠،٢٨٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی تا ٠١٠١٠٠١ ۶٣

 اينچ با هر۶ اينچ تا ٣جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی از ٠١٠١٠٠٢
ضخامت

١،٠۵۵،١٨٠سرجوش ۶٣

١،۴۴٨،۵٧٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٨جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠٣ ۶٣

٢،٨٣٠،٢٠٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١٠جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠۴ ۶٣

٣،٧٣٨،٠٠٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١٢جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠۵ ۶٣

۴،۴٠٣،٢٩٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١۴جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠۶ ۶٣

۴،٩٠٢،٣١٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١۶جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠٧ ۶٣

۵،١٧٩،١٢٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١٨جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠٨ ۶٣

۵،٩١٠،١١٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢٠جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠٩ ۶٣

۶،۶٢١،۵۵٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢٢جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١٠ ۶٣

٧،٠٧٠،۴٧٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢۴جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١١ ۶٣

٧،۵٨۴،۶٨٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢۶جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١٢ ۶٣

٧،٨۶۴،٩۶٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢٨جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١٣ ۶٣

٨،۶٠٢،۶٠٠سرجوشاينچ با هر ضخامت٣٠جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١۴ ۶٣

١٠،٣١۵،٩٩٠سرجوشاينچ با هر ضخامت٣۶جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١۵ ۶٣

١٣،۶۵٠،٧۴٠سرجوشاينچ با هر ضخامت۴٨جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١۶ ۶٣

١٧،۵۴٣،٣۴٠سرجوشاينچ با هر ضخامت۵۶جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١٧ ۶٣

 اينچ بطور آامل به١نصب ولدولت فوالدی يا سه راهی تخليه تا ٠١٠١٠١٨
همراه سوراخ آردن لوله اصلی در آانال يا حوضچه

۶۴٨،٧١٠عدد ۶٣

 اينچ بطور آامل٢ تا ١/۴  ١نصب ولدولت فوالدی يا سه راهی تخليه ٠١٠١٠١٩
به همراه سوراخ آردن لوله اصلی در آانال يا حوضچه

١،۴٢۶،۵٠٠عدد ۶٣

 اينچ بطور آامل٣ و ١/٢ ٢نصب ولدولت فوالدی يا سه راهی تخليه ٠١٠١٠٢٠
به همراه  سوراخ آردن لوله اصلی در آانال يا حوضچه

١،٨٢١،۶٩٠عدد ۶٣

اينچ بطور آامل به همراه  ۴نصب ولدولت فوالدی يا سه راهی تخليه ٠١٠١٠٢١
سوراخ آردن لوله اصلی در آانال يا حوضچه

٢،۵٨٣،٣٩٠عدد ۶٣

۴



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم- آزمايشات آنترل آيفيت جوش

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

 های این فهرست بها آه در اجرای آار تعميرات پيش می آید ١. این فصل برای انجام آزمایشات آنترل آيفيت جوش بر شرح ردیف
استفاده می شود.

 هایی آه توسط پيمانكار دارای مجوز، یا شرآت پرتونگاری مجاز انجام شود، پيش بينی شده است و ٢.ردیف های این فصل برای آزمایش
استفاده از آن در سایر موارد مجاز نيست.

های آنترل آيفيت جوش برای روزهای عادی است. در صورتی آه با درخواست یا تایيد آارفرما / مهندس مشاور، آار در ٣.بهای ردیف
شود.(با اعمال این ضریب، ضریب ١۵ درصد های این فصل با اعمال ضریب ١/٢٠ پرداخت می شب انجام شود، بهای آن بر اساس ردیف 

گيرد.) مندرج در بند ١۵-٣ از ماده ١۵ آليات اين فهرست بها تعلق نمی

 متناسب، ظهور و(SOURCE)ها با اشعه چشمه  ۴.در نرخ پرتونگاری این فصل هزینه عمليات آماده سازی فيلم، عكسبرداری از جوش 
ثبوت فيلم، ارائه گزارش و رعایت موارد ایمنی از جمله نزدیك نشدن عابران و افراد متفرقه به محل پرتونگاری منظور شده است.

 های مربوط ۵.هزینه تامين و استقرار آزمایشگاه و تاریکخانه با تجهيزات آن و تاسيسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینها و همچنين هزینه
های تجهيز و برچيدن آارگاه به آماده نمودن دستگاه ها، تامين وسيله نقليه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در هزینه 

منظور شده است.

۶.هزینه های فيلم و تفسير رادیوگرافی در نرخ های این فصل منظور نشده است.

٧.تفاوت ضخامت جدار لوله، شير و اتصاالت باعث تغيير بها در نرخ پرتونگاری نخواهد شد.

توان از ردیف اآيپ روز استفاده شود. ها آمتر از موارد ذیل باشد می ٨.در صورتی آه تعداد رادیوگرافی سرجوش

های ٢ الی ۶ اینچ آمتر از ١۴ سرجوش باشد. ١ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

های ٨ الی ١۶ اینچ آمتر از ٨ سرجوش باشد. ٢ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

.های ١٨ الی ٢٢ اینچ آمتر از ۵ سرجوش باشد ٣ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

.های ٢۴ الی ٣٠ اینچ آمتر از ۴ سرجوش باشد ۴ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

های باالتر از ٣۶ اینج آمتر از ٣ سرجوش یك اآيپ / روز ۵ رادیوگرافی سرجوش–٨

باشد. ٩.اآيپ رادیوگرافی شامل یك نفر تكنسين، یك نفر آمك تكنسين، دو نفر آارگر ساده، خودرو و سایر تجهيزات مورد نياز می

۵



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم- آزمايشات آنترل آيفيت جوش

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم- آزمايشات آنترل آيفيت جوش

٣٧٢،٣٩٠سرجوش اينچ٢پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠١ ۶٣

۶٣۴،۴٢٠سرجوش اينچ۶ اينچ تا ٣پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٢ ۶٣

٧۶٨،٨٧٠سرجوشاينچ٨پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٣ ۶٣

٨٧٩،۵۴٠سرجوشاينچ١٠پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠۴ ۶٣

٩٧۵،۶٣٠سرجوشاينچ١٢پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠۵ ۶٣

١،١١۶،٣۴٠سرجوشاينچ١۴پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠۶ ۶٣

١،٢٩٠،٠٠٠سرجوشاينچ١۶پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٧ ۶٣

١،۴۵١،٢۵٠سرجوشاينچ١٨پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٨ ۶٣

١،۵٩١،۵۶٠سرجوشاينچ٢٠پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٩ ۶٣

١،٧٠۶،٨٩٠سرجوشاينچ٢٢پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١٠ ۶٣

١،٨۴٠،٢۴٠سرجوشاينچ٢۴پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١١ ۶٣

١،٩۶٢،٩٣٠سرجوشاينچ٢۶پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١٢ ۶٣

٢،١٠٣،١۴٠سرجوش اينچ٢٨پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١٣ ۶٣

٢،٢۶۴،٩٢٠سرجوشاينچ٣٠پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١۴ ۶٣

٢،٩۴۴،٣٩٠سرجوشاينچ٣۶پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١۵ ۶٣

٣،٣۶۵،٠٢٠سرجوشاينچ۴٨پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١۶ ۶٣

٣،٩٢۵،٨۶٠سرجوشاينچ۵۶پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١٧ ۶٣

۶،٧۶٨،۴٩٠اکيب روزپرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی٠٢٠٢٠١٨ ۶٣

۶



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم- عايقكاری

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

آاری استفاده می شود. این فصل برای انجام عمليات تعميرات عایق١.

های الزم، تامين و به آارگيری نيروهای انسانی، ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی مورد نياز، در هزینه استقرار، جابجایی ٢.
 های این فصل منظور شده است. قيمت ردیف

ها منظور نشده است. ليكن هزینه های انبار آردن این بهای تهيه مصالح اندود (پرایمر)، قطران جامد و نوارها در قيمت ردیف ٣.
اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، خرد آردن قطران، حمل از انبار پيمانكار به پای آار و تمامی هزینه

های این فصل منظور شده است. های مربوط در قيمت ردیف  

ها آه ممكن است بنا به ضرورت قبل از تكميل يا تعمير عایق آاری هزینه عمليات اصالح آانال حفر شده در محل زانوها يا خم۴.
های مربوط محاسبه و پرداخت های این فصل منظور نشده است و برای این موارد از فصل  انجام شود، در قيمت ردیف 

گردد. می

، اندازه گيری(BONDTEST)، چسبندگی(HOLYDAY DETECTOR)های منفذیابی   های مربوط به انجام آزمایش هزینه۵.
ها منظور شده است. ضخامت پوشش و هزینه تعميرات بعد از آزمایش، در قيمت ردیف 

 های مربوط به جابجایی داخل آارگاه، دپو سازی و  های ثابت، هزینه آاری در آارگاه  های مربوط به تميزآاری و عایق در ردیف۶.
آماده سازی برای حمل به انبار پيمانكار، منظور شده است. 

ها، محل های اتصال و همچنين رفع معایب منظور از تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده، عایق آاری سر جوش ٧.
ها و نظایر آن است . ایجاد شده در اثر حمل یا خم زدن لوله 

در تمام موارد عایقکاری بجز مواردی آه در شرح ردیف ذآر شده باشد، آليه عمليات طبق مشخصات فنی، مورد نظر است.٨.

های این فصل، طبق استاندارد مورد تاييد آارفرما در نظر گرفته شده است. عمليات زنگ زدایی و تميز آردن لوله در ردیف٩.

 در رديف هاي تكميل عايقكاری لوله ها، برداشت عایق موجود، تميز آاری و عایقکاری مجدد لحاظ شده است.١٠.

های این فصل برای هر مورد تا یک متر منظور شده است در صورتی آه مازاد بر  عمليات مربوط به تكميل و تعمير عایقكاری ١١.
باشد. یك متر باشد، از فهرست بهای خطوط لوله آمربندی و تغذيه نفت و گاز با اعمال ضریب ١/٣٠ قابل محاسبه می

٧



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم- عايقكاری

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم- عايقكاری

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٠١
 اينچ٢سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر تا 

١٢۴،١٣٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٠٢
 اينچ تا٣سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر  از 

 اينچ۶

١۴١،٨٧٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٠٣
 اينچ٨سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر  

١۵٢،۶٩٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٠۴
اينچ١٠سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

١۶٢،٢٣٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٠۵
اينچ١٢سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر

١٧۶،٢٩٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٠۶
 اينچ١۴سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

١٩١،٢٣٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٠٧
 اينچ١۶سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٢٠۶،۴٧٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٠٨
 اينچ١٨سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٢٢١،۴٩٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٠٩
 اينچ٢٠سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٢۴٠،٠٠٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠١٠
 اينچ٢٢سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٢۵۴،۶٩٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠١١
 اينچ٢۴سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٢٨٨،٧۵٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠١٢
 اينچ٢۶سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٣٠٨،٠٠٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠١٣
اينچ٢٨سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٣٣٠،٠٠٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠١۴
اينچ٣٠سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٣۵٢،١۵٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠١۵
 اينچ٣۶سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

۵۴٣،١٧٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠١۶
 اينچ۴٨سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٨۶٩،٠٨٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠١٧
 اينچ۵۶سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

١،٢۴١،۵۴٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده يا پلی اتيلن  لوله به٠٣٠١٠١٨
 اينچ٢قطر تا 

١۵٢،٠۶٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن برای لوله٠٣٠١٠١٩
  اينچ.۶تا٣به قطر 

١٨٠،٢٢٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٢٠
 اينچ.٨لوله به قطر 

٢٠٧،٩۵٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٢١
 اينچ.١٠لوله به قطر 

٢۴٣،٣٠٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٢٢
 اينچ.١٢لوله به قطر 

٢٧٣،٢٠٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٢٣
 اينچ.١۴لوله به قطر 

٣٠٣،۵۵٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٢۴
 اينچ.١۶لوله به قطر 

٣۴۴،٩٠٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٢۵
 اينچ.١٨لوله به قطر 

٣٩٠،٨٨٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٢۶
 اينچ.٢٠لوله به قطر 

۴۴۴،١٨٠مورد ۶٣

٨



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم- عايقكاری

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم- عايقكاری

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٢٧
 اينچ.٢٢لوله به قطر 

۴٨٨،۶٠٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٢٨
 اينچ.٢۴لوله به قطر 

۵٢١،٩٨٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٢٩
 اينچ.٢۶لوله به قطر 

۵۶١،٣٨٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٣٠
 اينچ.٢٨لوله به قطر 

۶٠٣،٨٠٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٣١
 اينچ.٣٠لوله به قطر 

۶۴٩،٢۴٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٣٢
 اينچ.٣٢لوله به قطر 

۶٩۴،٠٢٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٣٣
 اينچ.٣۴لوله به قطر 

٧۵۴،٧۵٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن برای لوله٠٣٠١٠٣۴
 اينچ.٣۶به قطر 

٨٢٧،١٢٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٣۵
 اينچ.٣٨لوله به قطر 

٩١۴،٨۴٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٣۶
 اينچ.۴٠لوله به قطر 

١،٠٠۶،٣٣٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٣٧
 اينچ.۴٢لوله به قطر 

١،١١٨،١۴٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠٣٨
 اينچ.۴۴لوله به قطر 

١،٢۵٧،٩١٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن برای لوله٠٣٠١٠٣٩
 اينچ.۴۶به قطر 

١،۴٣٧،۶١٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠۴٠
 اينچ.۴٨لوله به قطر 

١،۶٧٧،٢١٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠۴١
 اينچ.۵٢لوله به قطر 

٢،١٨٧،۶٧٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٠۴٢
 اينچ.۵۶لوله به قطر 

٢،٧۴۴،۵٣٠مورد ۶٣

٩



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم- تعمير و سرويس شيرهاي فوالدي

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

آاری و اندود ماستيك روی شيرها محاسبه شده است. آاری، روان ١.قيمت های این فصل برای گریس

آاری و اندود ماستيك روی شيرها و اتصاالت فوالدی هزینه استقرار نفرات، ماشين آالت و آاری و روان ٢.در نرخ مربوط به گریس 
 های اين فصل منظور شده جابجایی دستگاه ها و تهيه لوازم و مواد مصرفی به غير از گريس، گريس خور و ماستيك در بهای رديف

است.

٣.چنانچه شيرها و اتصاالت در موقع تحویل به پيمانكار دارای اشکاالتی است آه در صورت جلسه تحویل درج شده باشد، هزینه
اصالح و رفع نواقص با قيمت جدید محاسبه و به پيمانكار پرداخت می شود.

های چون ساخت، آاری شيرها شامل شناسایی محل شيرها با استفاده از نقشه آاری و روان ۴.رديف هاي بازديد، گریس
های مجاز و ها و جمع آوری خاک و مازاد داخل حوضچه و حمل به محل  برداشتن درب حوضچه، تميزآاری روی شير و داخل حوضچه

تزریق گریس داخل شير با گریس پمپ و باز و بست شيرهای دفنی و نمایان و رفع نشتی گاز احتمالی از گریس خور شيرها و
باشد. تعویض گریس خور در صورت لزوم می

های مربوط قابل آاری شيرها فقط عمليات باز و بست صورت گيرد ۶٠ درصد ردیف  های گریسكاری و روان ۵.در صورتی آه در ردیف 
باشد. پرداخت می

١٠



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای
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فصل چهارم- تعمير و سرويس شيرهاي فوالدي
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فصل چهارم- تعمير و سرويس شيرهاي فوالدي

۴٩،٣٧٠مورد اينچ٣/۴بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ميتراستاپ ٠۴٠١٠٠١ ۶٣

١٢٩،۶٠٠مورداينچ٢بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٠٢ ۶٣

١۴٨،١٢٠مورداينچ۴بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٠٣ ۶٣

١٧٢،٨١٠مورداينچ۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٠۴ ۶٣

٣٣٩،۴۴٠مورداينچ٨بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٠۵ ۶٣

۴٣٢،٠٢٠مورداينچ١٠بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٠۶ ۶٣

۵٢۴،۵٩٠مورد اينچ١٢بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير٠۴٠١٠٠٧ ۶٣

۵٨۶،٣١٠مورداينچ١۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٠٨ ۶٣

۶۴٨،٠٢٠مورداينچ١٨بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٠٩ ۶٣

٧٠٩،٧۴٠مورد اينچ٢٠بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠١٠ ۶٣

٧٧١،۴۶٠مورد اينچ٢٢بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠١١ ۶٣

٨٣٣،١٧٠مورد اينچ٢۴بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠١٢ ۶٣

٨٩۴،٨٩٠مورد اينچ٢۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠١٣ ۶٣

٩۵۶،۶٠٠مورد اينچ٢٨بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠١۴ ۶٣

١،٠١٨،٣٢٠مورد اينچ٣٠بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠١۵ ۶٣

١،١١٠،٩٠٠مورد اينچ٣۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠١۶ ۶٣

١،٢٣۴،٣٣٠مورد اينچ۴٨بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠١٧ ۶٣

١،٣۵٧،٧۶٠مورداينچ۵۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠١٨ ۶٣

٩٢،۵٧٠مورد ميليمتر١۶٠ الي ۶٣بازديد،بازوبست آردن شيرهای پلی اتيلن ٠۴٠١٠١٩ ۶٣

١٢٢،٢٠٠عدد اينچ در حوضچه٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢٠ ۶٣

١٣٩،۶۵٠عدد اينچ در حوضچه۴ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢١ ۶٣

١۶٢،٩٣٠عدد اينچ در حوضچه۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢٢ ۶٣

١٩۵،۵١٠عدداينچ در حوضچه٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢٣ ۶٣

٢٢٢،١٧٠عدد اينچ در حوضچه١٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢۴ ۶٣

٣١٨،٣٩٠عدد اينچ در حوضچه١٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢۵ ۶٣

۴٢٠،٠۵٠عدد اينچ در حوضچه١۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢۶ ۶٣

۶۴۶،٩۴٠عدد اينچ در حوضچه١٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢٧ ۶٣

٨٠٧،١۶٠عدد اينچ در حوضچه٢٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢٨ ۶٣

٩۴٧،٨۶٠عدد اينچ در حوضچه٢٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢٩ ۶٣

١،٠٨٧،۵۴٠عدد  اينچ در حوضچه٢۴ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣٠ ۶٣

١،٢٩١،۴۶٠عدد اينچ در حوضچه٢۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣١ ۶٣

١،٣٧٧،۵۵٠عدد اينچ در حوضچه٢٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣٢ ۶٣

١،۵١٩،٣۶٠عدد  اينچ در حوضچه٣٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣٣ ۶٣

١،٧٨١،٣٢٠عدد اينچ در حوضچه٣۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣۴ ۶٣

٢،١۵٢،۴٣٠عدد  اينچ در حوضچه۴٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣۵ ۶٣

٢،٢٩۵،٩٢٠عدد اينچ در حوضچه۵۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣۶ ۶٣

 اينچ شامل برداشت پوشش۶ تا ٢تعمير شيرهای مدفون سايز ٠۴٠١٠٣٧
عايق شير و تعمير و عايقكاری شير با عمليات مكانيكی(بدون

عمليات خاآی) بطور آامل

١،١٢١،٠٠٠مورد ۶٣

١١



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پنجم- نصب اتصاالت پلی اتيلن

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

شده است. خطوط لوله گاز شهری محاسبه اتيلن پلی اتصاالت نصب برای فصل این های قيمت ١.

نشده است. منظور  ها ردیف قيمت در لوله روی خاک مجدد برگرداندن و لوله روی از خاک برداری هزینه٢.

نواقص رفع و اصالح شده باشد، هزینه درج تحویل جلسه صورت در آه بوده نواقصی دارای پيمانكار، به تحویل موقع در اتصاالت چنانچه٣.

می شود. پرداخت پيمانكار به و محاسبه جدید قيمت تعيين با 

اتيلن هزينه آليه عمليات نصب از جمله سوراخ کاری لوله منظور شده است. در ردیف های مربوط به نصب زين پلی۴.

۵.  در بهای نصب هر عدد اتصال، هزينه يک بار برق گذاری منظور شده است.

 

١٢



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پنجم- نصب اتصاالت پلی اتيلن

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم- نصب اتصاالت پلی اتيلن

 ميليمتر داخل٢۵نصب اتصاالت پلی اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٠١
آانال

٢٩۴،٩۵٠عدد ۶٣

ميليمتر داخل۶٣نصب اتصاالت پلی اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٠٢
آانال

٣۶٣،٢٩٠عدد ۶٣

 ميليمتر  داخل٩٠نصب اتصاالت پلی اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٠٣
آانال

۴١٩،٨٠٠عدد ۶٣

ميليمتر داخل١١٠نصب اتصاالت پلی اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٠۴
آانال

۴٩٧،١٣٠عدد ۶٣

ميليمتر  داخل١٢۵نصب اتصاالت پلی اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٠۵
آانال

۶٢٩،٧٠٠عدد ۶٣

 ميليمتر داخل١۶٠نصب اتصاالت پلی اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٠۶
آانال

٧٨٧،١٣٠عدد ۶٣

٢٠ ميليمتر با خروجی ۶٣نصب زين پلی اتيلن فيوژن دار روی لوله ٠۵٠١٠٠٧
 ميليمتر  داخل آانال۴٠الي 

۴١٣،۴٣٠عدد ۶٣

٢٠ميليمتر با خروجی ٩٠نصب زين پلی اتيلن فيوژن دار روی لوله ٠۵٠١٠٠٨
 ميليمتر داخل آانال۴٠الي 

٧٨۴،۴٠٠عدد ۶٣

٢٠ ميليمتر با خروجی ١١٠نصب زين پلی اتيلن فيوژن دار روی لوله ٠۵٠١٠٠٩
 ميليمتر داخل آانال۴٠الي 

٩١۵،١۴٠عدد ۶٣

٢٠ ميليمتر با خروجی ١٢۵نصب زين پلی اتيلن فيوژن دار روی لوله ٠۵٠١٠١٠
 ميليمتر  داخل آانال۴٠الي 

٩۶٣،٣٠٠عدد ۶٣

٢٠ميليمتر با خروجی ١۶٠نصب زين پلی اتيلن فيوژن دار روی لوله ٠۵٠١٠١١
 ميليمتر داخل آانال۴٠الي 

١،٠۵۵،٩٣٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٠١٢
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال٢۵ اينچ در ٣/۴قطر 

۶٣٣،۶٩٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٠١٣
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال٢۵ اينچ در ١قطر 

٧١٨،١٨٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٠١۴
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال۴٠ اينچ در ١قطر 

٨٠۵،۴۴٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٠١۵
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال۴٠ اينچ در ١/٢۵قطر 

٨٧٩،۴١٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٠١۶
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال۶٣ اينچ در ٢قطر 

٩٣۶،٧۶٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٠١٧
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال٩٠ اينچ در ۴قطر 

١،٠۵۶،١۵٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٠١٨
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال٩٠ اينچ در ۶قطر 

١،٢١٠،۴٢٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٠١٩
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال١١٠ اينچ در ۴قطر 

١،٢٣١،١٧٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٠٢٠
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال١١٠ اينچ در ۶قطر 

١،٣٩٠،٠٣٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١٠٢١
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال١٢۵ اينچ در ۴قطر 

١،۴١٢،٨٢٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٠٢٢
 ميليمتر در کنار یا  داخل آانال١٢۵ اينچ در ۶قطر 

١،٧٠٣،٢٠٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٠٢٣
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال١٢۵ اينچ در ٨قطر 

٢،١۵۴،۵۵٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٠٢۴
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال١۶٠ اينچ در ۶قطر 

٢،٨٧٢،٧٣٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٠٢۵
ميليمتر در کنار یا داخل آانال١۶٠ اينچ در ٨قطر 

۴،٣٠٩،٠٩٠عدد ۶٣

١٣



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

 های این فصل منظور شده است. تامين نيروی انسانی و لوازم و ماشين آالت در ردیف١.

در صورت اسپول کردن یا نصب فلنج کور، محل کنتور بهای ردیف های باز و بست کردن کنتور با اعمال ضریب ٢ محاسبه٢.
گردد. می

های باز شده به انبار آارفرما یا پيمانكار تا شعاع سی های حمل و باراندازی آليه قطعات تعویضی و تعميری از محل هزینه٣.
های این فصل منظور شده است. آيلومتر و یا بالعكس در ردیف 

های این فصل منظور نشده است . هزینه آاليبراسيون تجهيزات اندازه گيری در ردیف ۴.

ها منظور شده ها و تخليه آب از گرم آن به مخزن و بالعكس در ردیف هزینه تامين مخزن جهت نگهداری آب مقطر گرمكن ۵.
است.

ها منظور نشده است.  ها در ردیف  ها و آب جهت شستشوی ایستگاه هزینه تهيه و حمل آب مقطر و ضد یخ جهت گرمكن۶.

های گازی می باشد.  تعمير اساسی ایستگاه شامل آليه اجزا ایستگاه بجز گرمكن٧.

گردد. بررسی قطعات سيستم تزریق مواد بودار آننده و تعمير یا تعویض قطعات نيز شامل عمليات تعمير اساسی می٨.

های مربوط منظور شده است. های خالی در ردیف  های مرآاپتان و عودت بشكه هزینه بارگيری و تخليه بشكه٩.
 شامل درصد(C.G.S.,C.G.S/T.B.S) های تقليل فشار  های بازدید، بررسی، تعویض و تعميرات اساسی ایستگاه  هزینه١٠.

باشد. های ذیل از مبلغ آل ردیف مربوط می ردیف

درصدشرحردیف

١٠رگوالتورها١
٢۵شات آف ولوها٢
١٠سيفتی ولوها٣
١۵دستگاه بودار آننده۴
١٠آنتورها۵
٢٠فيلترها و سپریتورها۶
١٠شيرآالت و عمليات مشابه٧

 (صنعتی، تجاری، صنعتی T.B.S/D.R.S   های تقليل فشار  های بازدید، بررسی، تعویض و تعميرات اساسی ایستگاه  هزینه١١.
باشد. عمده و مسكونی و ....) به تفكيک شامل درصد ردیف های ذیل از مبلغ آل ردیف مربوط می

درصدشرحردیف

١۵رگوالتورها١
٢۵شات آف ولوها٢
١٠سيفتی ولوها٣
١۵آنتورها۴
٢٠فيلترها۵
١۵شيرآالت و عمليات مشابه۶

های این فصل منظور نشده است.  ١٢. هزینه تهيه قطعات مورد نياز جهت تعویض در قيمت
ها نياز به عمليات جوشكاری با جوش آرگون باشد هزینه آن به صورت جداگانه قابل پرداخت  در صورتی آه در تعميرات گرمكن١٣.

های این فصل منظور نگردیده است. بوده و در قيمت
زدایی های تعميرات اساسی گرمکن شامل: کليه عمليات باز و بست کردن، بيرون کشيدن کویل، تميزکاری، زنگ  بهای ردیف ١۴.

 های سوخت گرمکن و  های کنترل و سيستم تيوب و مخزن گرمکن، تعمير و یا تعویض بعضی از قطعات مکانيکی، سيستم
و درصد ضدیخ موجود در آب در آزمایشگاه و ارایه گزارش و تستPH,TFE,TH,TDSگرمکن و انجام آزمایش  نمونه برداری از آب

باشد. هيدرواستاتيک و نصب و راه اندازی مجدد می
آشی تا مرحله آب بندی ١۵. منظور از رفع نشتی از انواع شيرآالت، اتصاالت و تجهيزات در قطرها و آالس های مختلف، آچار

باشد. می

١۴



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)

 اينچ ايستگاه های تقليل۶ تا ٢باز و بسته آردن آنتورهای توربينی ٠۶٠٢٠٠١
فشار به انضمام روغن کاری و اندازه گيری جهت آاليبراسيون

١،٠۵٧،۶۵٠مورد ۶٣

 اينچ ايستگاه های تقليل١٢ تا ٨باز و بسته آردن آنتورهای توربينی ٠۶٠٢٠٠٢
فشار به انضمام روغن کاری و اندازه گيری جهت آاليبراسيون

١،۵٨۶،۴٨٠مورد ۶٣

 اينچ ايستگاه های١۶ تا ١۴باز و بسته آردن آنتورهای توربينی ٠۶٠٢٠٠٣
تقليل فشار به انضمام روغن کاری و اندازه گيری جهت آاليبراسيون

٣،٧٧٢،۴٩٠مورد ۶٣

١٢۴،٨۶٠موردباز و بسته آردن فشارسنج ها و دما سنج ها و تصحيح آننده ها٠۶٠٢٠٠۴ ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠٠۵
متر مكعبی شامل(رگوالتورها،شات١٠٠٠٠  به ظرفيت تا CGSفشار 

آف ولوها،سفتی ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

١۴،٨۴٢،۶٢٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠٠۶
 متر مكعبی٢٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتی ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

٢٧،٧۵۵،۵۶٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠٠٧
 متر مكعبی٣٠٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتی ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

٣٧،١٧٨،۵٨٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠٠٨
 متر مكعبی۵٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتی ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

۴١،٣٠٩،۵٣٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠٠٩
 متر مكعبی٨٠٠٠٠ تا ۵٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتی ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

۴٩،٢١٢،٩٧٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠١٠
 متر مكعبی١٢٠٠٠٠ تا ٨٠٠٠٠به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتی ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

۶٢،٣۵٠،٧٧٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠١١
 متر مكعبی٢٠٠٠٠٠  تا ١٢٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتی ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

٧١،٢۵٨،٠٢٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠١٢
  متر مكعبی٢٠٠٠٠٠  به ظرفيت باالتر از  CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتی ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

٨٩،٠٧٢،۵٣٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠١٣
 شامل(رگوالتورها،شات آف١٠٠٠٠  به ظرفيت  تا CGS/TBSفشار  

ولوها،سفتی ولوها،دستگاه بودار آننده،آنتورها،فيلترها،سپرايتورها
و شيرآالت)

٢٢،٢۶٣،٩٢٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠١۴
 متر مكعبی٢٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGS/TBSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتی ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپرايتورها و شيرآالت)

٣٨،۴٠۵،٠٨٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠١۵
متر مكعبی١٠٠٠٠ به ظرفيت  تا TBS,DRSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتی ولوها،آنتورها،فيلترها و
شيرآالت)

٩،٨٩۵،٠٨٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠١۶
 متر مكعبی٢٠٠٠٠تا  ١٠٠٠٠به ظرفيت باالتر از TBS,DRSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتی ولوها،آنتورها،فيلترها و
شيرآالت)

١٩،٢٠٢،۵۴٠مورد ۶٣

١۵



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠١٧
 متر مكعبی٢٠٠٠٠به ظرفيت باالتر ازTBS,DRSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتی ولوها،دستگاه
آنتورها،فيلترهاو شيرآالت)

٣٠،٧٢۴،٠٧٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠١٨
فشار و اندازه گيری صنعتی،تجاری مسكونی  

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،آنتورها،فيلترهاو
شيرآالت)

۶،٣۴۵،٩٢٠مورد ۶٣

 وCGSبازديد و تنظيم و سرآشی دوره ای ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٠١٩
 متر مکعب.٣٠٠٠٠ تا ظرفيت  CGS/TBSيا 

۴٩٩،۴۵٠مورد ۶٣

 وCGSبازديد و تنظيم و سرآشی دوره اي ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٠٢٠
متر مکعب.١٠٠٠٠٠ تا ظرفيت  ٣٠٠٠٠ باالتر از CGS/TBSيا 

٧۴٩،١٧٠مورد ۶٣

 وCGSبازديد و تنظيم و سرآشی دوره اي ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٠٢١
 متر مکعب.١٠٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGS/TBSيا 

٩٩٨،٩٠٠مورد ۶٣

بازديد و تنظيم و سرآشی دورهاي ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٠٢٢
tbs/drsبا هر ظرفيت 

٢۴٩،٧٢٠مورد ۶٣

بازديد و تنظيم و سرآشی دوره ای ايستگاه های تقليل فشار تجاری٠۶٠٢٠٢٣
صنعتی عمده

١۴٩،٨٣٠مورد ۶٣

  یا  CGSشستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار ٠۶٠٢٠٢۴
CGS/TBS بهمراه شاسی و فونداسيون٣٠٠٠٠  به ظرفيت تا  
مربوطه

٨٩٩،٠۴٠مورد ۶٣

  یا  CGSشستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار ٠۶٠٢٠٢۵
CGS/TBS   به همراه١٠٠٠٠٠  تا ٣٠٠٠٠  به ظرفيت باالتر از 

شاسی و فونداسيون مربوطه

١،٠٩٨،٨٢٠مورد ۶٣

  یا  CGSشستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار ٠۶٠٢٠٢۶
CGS/TBS به همراه شاسی و١٠٠٠٠٠  به ظرفيت باالتر از 

فونداسيون مربوطه

١،۴١٢،٧٧٠مورد ۶٣

یاTBSشستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار ٠۶٠٢٠٢٧
DRSبه همراه شاسی و فونداسيون مربوطه

۶٧٧،١۵٠مورد ۶٣

شستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه٠۶٠٢٠٢٨
گيری تجاری صنعتی و عمده به همراه شاسی و فونداسيون مربوطه

۵۶۴،٢٩٠مورد ۶٣

رفع نشتی از شيرآالت، اتصاالت  و تجهيزات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠٢٩
MRS,DRS,TBS,CGS/TBS,CGSفشار 

١٢۴،٨۶٠مورد ۶٣

تا ظرفيت  CGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٠٣٠
 ليتری .۵٠٠٠

٧٢،۶٩١،٨٩٠مورد ۶٣

 با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٠٣١
 ليتری.١٠٠٠٠ تا ۵٠٠٠از 

٩٣،٠٢٢،٨٩٠مورد ۶٣

 با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٠٣٢
 ليتری .٢٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠از 

١١١،٩۶٨،٩١٠مورد ۶٣

 با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٠٣٣
 ليتری .٣٠٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠از 

١٣٨،٠١٣،٣۶٠مورد ۶٣

 با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٠٣۴
 ليتری .۵٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠از 

١۶٧،٠۵٠،۵٣٠مورد ۶٣

با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٠٣۵
ليتری.٨٠٠٠٠ تا ۵٠٠٠٠از 

١٩٧،۴٧٢،۶٨٠مورد ۶٣

با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٠٣۶
 ليتری .٨٠٠٠٠از 

٢١٨،۴٢١،٨١٠مورد ۶٣

سرويس و تعمير قسمت های برقی هيتر ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٠٣٧
cgs-cgs/tbs

٨۴٩،١٧٠مورد ۶٣

گريس آاری و بازو بسته نمودن شيرهای ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٠٣٨
 اينچ۶ تا ٢

١٢۴،٨۶٠مورد ۶٣

گريس آاری و بازو بسته نمودن شيرهای ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٠٣٩
 اينچ١٢ تا ٨

١٩٩،٧٨٠مورد ۶٣

گريس آاری و بازو بسته نمودن شيرهای ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٠۴٠
 اينچ٢۴ تا ١۶

٢٩٩،۶٧٠مورد ۶٣

١۶
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وزارت نفت

فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)

١،٩٩٧،٧٩٠موردتزريق اودرانت به داخل مخازن دستگاه های بودارآننده٠۶٠٢٠۴١ ۶٣

١۶سرويس و تعويض کامل  المنتهای  فيلتر و سپرايتور به سايز تا ٠۶٠٢٠۴٢
 وTBS.CGS.DRSاينچ ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری 

CGS/TBS

۴٩٩،۴۵٠مورد ۶٣

سرويس و تعويض کامل المنتهای فيلتر و سپرايتور به سايز باالتر٠۶٠٢٠۴٣
وTBS.CGS.DRS اينچ ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری ١۶از

CGS/TBS

٧۴٩،١٧٠مورد ۶٣

١٧



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای
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فصل هفتم- آزمايش و راه اندازی

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

١. هزینه های مربوط به تامين، استقرار و جابه جایی نفرات، ماشين آالت، مصالح و مواد مصرفی الزم برای آزمایش مقاومت و
نشتی خطوط لوله آمربندی، تغذيه و گاز شهری و موارد ایمنی و سایر هزینه های مشابه در قيمت ها منظور شده است.

٢. هزینه مربوط به تقسيم بندی به قطعات مورد نياز برای آزمایش، نصب شيرهای تخليه و هواگيری و سایر موارد مشابه در قيمت
ها منظور شده است .

٣. هزینه مربوط به انجام تمام آزمایش های مورد نياز، مطابق مشخصات فنی و روش تایيد شده، همچنين تهيه گزارش های الزم
در قيمت ها منظور شده است.

۴. هزینه های مربوط به عمليات خاآی در این فصل منظور نگردیده است.
۵. بابت نصب بودن یا نبودن شيرهای اصلی در مسير خط، هنگام آزمایش با هوا هيچ گونه اضافه یا آسری هایی به ردیف های

مربوط به آزمایش خط تعلق نمی گيرد.
۶. چنانچه به هر دليل آه ناشی از قصور آاری پيمانكار نباشد، از جمله تاخير در تحویل مصالح مشخصات فنی پيمان و یا نقص
سازنده و بنا به دستور مهندس مشاور شير آالت جدا از خط نيز مورد آزمایش با هوا قرار گيرد، هزینه مربوط به این عمليات، طبق

ردیف های مربوط به آزمایش شيرآالت محاسبه و پرداخت ميگردد.
٧. بهای ردیف های مربوط به پر آردن خط لوله با گاز شامل موارد زیر است:

٧–١ پر آردن خط با گاز طبق نظر آارفرما.
٧–٢ هوا گيری خط تا حصول اطمينان از پر شدن آامل خط از گاز. 

٧–٣ انجام سایر عمليات یا هماهنگی های الزم تا زمان جریان آامل بدون نقص گاز در حد مورد قبول بهره بردار از خط لوله.
٨.  محاسبه هزینه انجام تست عایق و آزمایش مقاومت خطوط شبكه (۶٠ پوند) با دستگاه فشار سنج برای قطعات آمتر از

دویست متر معادل ٢٠٠ متر محاسبه می گردد.
٩. محاسبه هزینه انجام تست عایق و آزمایش مقاومت خطوط تغذیه (٢۵٠ پوند) با دستگاه فشار سنج برای قطعات آمتر از یک

پانصد متر معادل ۵٠٠ متر محاسبه می گردد.
به جای فشار سنج دو برابر قيمت ردیف های مربوط به آزمایشات پرداخت می گردد.  ١٠D.W.T. در صورت استفاده از دستگاه 

١١. در این فصل تهيه آب و مواد افزودنی آن به عهده آارفرماست هزینه های مربوط به انتقال به هر روشی آه موثرتر باشد و
هزینه های تزریق مواد افزودنی و تامين تجهيزات مربوط به عهده پيمانكار است.

از رديف های تزريق گاز با اعمال ضریب ٠/٧ استفاده می شود.  ١٢. بابت بهای تخليه گاز داخل لوله
١٣. هزینه های مربوط به تامين دستگاه نشت یاب و بوسنج در بهای ردیف های این فصل منظور نشده است.
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فصل هفتم- آزمايش و راه اندازی

٩،۶۴٠مترآزمايش پوشش خط لوله در منطقه بسته و رفع نواقص و ارائه گزارش٠٧٠١٠٠١ ۶٣

٢٧،٨۵٠متر اينچ٨آزمايش مقاومت و نشتی شبكه تا ٠٧٠١٠٠٢ ۶٣

١۶٠ تا ۴٠آزمايش مقاومت  و نشتی شبكه  پلی اتيلن به قطر ٠٧٠١٠٠٣
ميليمتر

٢٧،٨۵٠متر ۶٣

٣٠،٩٩٠متر اينچ١۶ تا ١٠آزمايش مقاومت و نشتی شبكه   ٠٧٠١٠٠۴ ۶٣

٧۵،٧٩٠متر اينچ۴آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١٠٠۵ ۶٣

٨٢،۶٨٠متر اينچ۶آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٠۶ ۶٣

٩٠،٩۵٠متر اينچ٨آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٠٧ ۶٣

١٠١،٠۵٠متر اينچ١٠آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٠٨ ۶٣

١٠۵،٧۵٠متر اينچ١٢آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٠٩ ۶٣

١١۶،۶٠٠متر اينچ١۴آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١٠ ۶٣

١٢٢،٩٠٠متراينچ١۶آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١١ ۶٣

١٢۶،٣٢٠متر اينچ١٨آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١٢ ۶٣

١٣٣،٧۵٠متر اينچ٢٠آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١٣ ۶٣

١٣٧،٨٠٠متر اينچ٢٢آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١۴ ۶٣

١۴٢،١٠٠متراينچ٢۴آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١۵ ۶٣

١۴۶،۶٩٠متر اينچ٢۶آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١۶ ۶٣

١۵١،۵٨٠متر اينچ٢٨آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١٧ ۶٣

١۵۶،٨١٠متر اينچ٣٠آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١٨ ۶٣

١٧۴،٩٠٠متر اينچ٣۶آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١٩ ۶٣

٢١۶،۵۴٠متر اينچ۴٨آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٢٠ ۶٣

٢۵٢،۶٣٠متر اينچ۵۶آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٢١ ۶٣

١١،۶٢٠مترتزريق گاز و تخليه هوا و راه اندازی شبكه توزيع٠٧٠١٠٢٢ ۶٣

١۶،۶٧٠متر اينچ(تغذيه)٨تزريق گاز به خط لوله تا قطر ٠٧٠١٠٢٣ ۶٣

١٨،٧۵٠متر اينچ(تغذيه)١۴ تا ١٠تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٠٢۴ ۶٣

٢١،۴٣٠متر اينچ(تغذيه)٢٠ تا ١۶تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٠٢۵ ۶٣

٢۵،٠٠٠متر اينچ(تغذيه)٢۶ تا ٢٢تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٠٢۶ ۶٣

٣٠،٠٠٠متر اينچ(تغذيه)٣٠ تا ٢٨تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٠٢٧ ۶٣

٣٧،۵٠٠متر اينچ(تغذيه)٣۶تزريق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٢٨ ۶٣

۴۵،۴۵٠متر اينچ(تغذيه)۴٨تزريق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٢٩ ۶٣

۶٠،٠٠٠متر اينچ(تغذيه)۵۶تزريق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٣٠ ۶٣

 و ارائهCGS/TBSو CGSنشت يابی از ايستگاه های تقليل فشار ٠٧٠١٠٣١
گزارش 

٨٨٢،٨٩٠ایستگاه ۶٣

۴٨۵،۵٩٠ایستگاه و ارائه گزارش TBSنشت يابی از ايستگاه های تقليل فشار  ٠٧٠١٠٣٢ ۶٣

نشت يابی از ايستگاه های  تقليل فشار و اندازه گيری مشترآين٠٧٠١٠٣٣
عمده و ارائه گزارش 

٣٩٧،٣٠٠ایستگاه ۶٣

نشت يابی از  خطوط تغذيه , شبکه و انشعاب بوسيله دستگاه٠٧٠١٠٣۴
نشت ياب و ارائه گزارش 

۶۴٠مترطول ۶٣

نشت يابی تجهيزات آنتور و رگوالتور از شير قفل شونده قبل از٠٧٠١٠٣۵
رگالتور تا آنتور مشترآين خانگی-تجاری و ارائه گزارش 

٣۵،٣٢٠مورد ۶٣

١١٧،٧٢٠موردانجام عمليات بوسنجی از گاز شهری، تهيه و ارایه گزارش مربوطه.٠٧٠١٠٣۶ ۶٣
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مقدمه 

باشد آه احيانًا در حين اجرای آار پيش خواهد های این فصل مربوط به عمليات اضافی برش سر لوله و اتصاالت می ١. قيمت ردیف
ها در زمان تحویل نياز به برش و پخ های مناسب به پيمانكار تحویل دهد و سر لوله آمد. چنانچه آارفرما نتواند به دالیلی لوله

ها، از ها، برای پرداخت هزینه برش و پخ زدن سر لوله داشته باشد، با تایيد مهندس مشاور / آارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله
شود . های برش در این فصل با اعمال ضریب ٢/۵ استفاده می های درج شده در ردیف  نرخ 

 ٢. هزینه جابجایی اضافی لوله، شير و اتصاالت در آارگاه برای انجام عمليات برش با دسته بندی لوله های معيوب در قيمت ردیف
ها منظور شده است.

آار و بالعكس در ٣. هزینه نفرات و تامين ماشين آالت، ابزار آار، سوخت و مواد مصرفی مورد نياز برای انجام آار و حمل آنها به پای
ها منظور شده است. قيمت ردیف 

 های استقرار لوله در آانال، جهت بيرون آوردن لوله از داخل آانال استفاده می گردد . ۴. از بهای رديف

باشد.  می65LX5تا  5LX و 5Lهای اين فصل مربوط به انواع لوله های فوالدی ۵.  بهای رديف 

۶. چنانچه براي برش لوله نياز به تخليه مواد و گاززدايی باشد و اين آار در عهده پيمانكار قرار گيرد، بهای آن جداگانه محاسبه
شود. می
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فصل هشتم - برش لوله و استقرار لوله

١۵٧،٧١٠سر لوله اينچ٢برش لوله فوالدی به قطر تا ٠٨٠١٠٠١ ۶٣

٢٢۴،٠٠٠سر لوله اينچ۶ اينچ تا ٣برش لوله فوالدی به قطر از ٠٨٠١٠٠٢ ۶٣

٣۴۶،٢٣٠سر لوله اينچ٨برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠٣ ۶٣

٣٨٧،۴۵٠سر لوله اينچ١٠برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠۴ ۶٣

۴٧٨،۶١٠سر لوله اينچ١٢برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠۵ ۶٣

۶٧٢،٩١٠سر لوله اينچ١۴برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠۶ ۶٣

٨۴۶،۵۶٠سر لوله اينچ١۶برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠٧ ۶٣

١،٠۴٩،٧٣٠سر لوله اينچ١٨برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠٨ ۶٣

١،٢١١،٨۶٠سر لوله اينچ٢٠برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠٩ ۶٣

١،٣٢٧،٢٧٠سر لوله اينچ٢٢برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١٠ ۶٣

١،۴۶۶،٩٩٠سر لوله اينچ٢۴برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١١ ۶٣

١،۶٣٩،۵٧٠سر لوله اينچ٢۶برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١٢ ۶٣

١،٨۵٨،١٨٠سر لوله اينچ٢٨برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١٣ ۶٣

٢،١۴۴،٠۶٠سر لوله اينچ٣٠برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١۴ ۶٣

٢،۶٩٨،۴۵٠سر لوله اينچ٣۶برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١۵ ۶٣

٣،٧٠٧،۶٠٠سر لوله اينچ۴٨برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١۶ ۶٣

۴،۵٣١،۵١٠سر لوله اينچ۵۶برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١٧ ۶٣

۵٣،٩٧٠سر لوله ميليمتر٩٠ ميليمتر تا ٢۵برش لوله پلی اتيلن منفرداز ٠٨٠١٠١٨ ۶٣

٨٠،٩۶٠سر لوله ميليمتر١۶٠ ميليمتر تا ١١٠برش لوله پلی اتيلن منفرداز ٠٨٠١٠١٩ ۶٣

١۶،١۵٠متر اينچ٢استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله تا ٠٨٠١٠٢٠ ۶٣

۵۵،٨۴٠متر اينچ۶ اينچ تا ٣استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله از ٠٨٠١٠٢١ ۶٣

۶۵،٩٩٠متر اينچ٨استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢٢ ۶٣

٧٩،۵١٠متر اينچ١٠استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢٣ ۶٣

٨۵،٣٧٠متر اينچ١٢استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢۴ ۶٣

١٠٣،۵٩٠متر اينچ١۴استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢۵ ۶٣

١١٢،١٢٠متر اينچ١۶استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢۶ ۶٣

١١٩،١٣٠متر اينچ١٨استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢٧ ۶٣

١٢٧،٠٧٠متر اينچ٢٠استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢٨ ۶٣

١٣۶،١۵٠متر اينچ٢٢استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢٩ ۶٣

١۴۶،۶٢٠متر اينچ٢۴استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣٠ ۶٣

١۵٨،٨۴٠متر اينچ٢۶استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣١ ۶٣

١٧٣،٢٨٠متر اينچ٢٨استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣٢ ۶٣

١٩٠،۶٠٠متر اينچ٣٠استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣٣ ۶٣

٢٣٨،٢۶٠متر اينچ٣۶استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣۴ ۶٣

٣۴٠،٣٧٠متر اينچ۴٨استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣۵ ۶٣

۵۶٠،۶٠٠متر اينچ۵۶استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣۶ ۶٣

٢١،٩٩٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال)٩٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر تا ٠٨٠١٠٣٧ ۶٣

ميليمتر(آماده١۶٠ ميليمتر تا ١١٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر از ٠٨٠١٠٣٨
برای اتصال)

٣٠،٨۶٠متر ۶٣

٢١
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مقدمه

هزینه استقرار، جابجایی الزم، به آارگيری و تامين افراد متخصص و غير متخصص، ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی عمومی مورد١.
های مربوط منظور شده است.نياز برای اجرای هر یك از عمليات، در قيمت ردیف

ها منظور نشده است. ليكن هزینه ای انبار آردن این اجناس دربهای مصالحی آه تامين آنا در تعهد آارفرماست در بهای ردیف ٢.
 هایی از این قبيل در بهای ردیف ا منظورمحل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب حمل از انبار آارگاه به پای آار و تمام هزینه

شده است.
های مربوط منظور شده است .هزینه های مربوط به تعمير عایق در محل های اتصال آابل به لوله در بهای ردیف٣.
عمليات حفاری ردیف ای این فصل در زمين غير سنگی در نظر گرفته شده است چنانچه حفاری در زمين سنگی انجام گيرد، هزینه۴.

اضافی آن با استفاده از فصل مربوط محاسبه ميردد.
های مورد نياز، هندی آپ، اتصاالت، ذغال آک و۵.   در ردیف های این فصل مصالحی مانند آندهای فدا شونده دایم، پودر آدولد،آابل

روغن ترانس رآتيفایر و لوازم برقی منظور نگردیده است.
 های این فصل منظور گردیده است.آليه لوازم اندازهيری و قرائت بایستی آاليبره بوده و هزینه آاليبراسيون این لوازم در ردیف۶.
هزینه های مربوط به تهيه و ارایه گزارشات مربوط در ردیف ای این فصل منظور شده است.٧.
های مربوط به آندها و باال آشيدن آندها و متعلقات مربوط از داخل چاه آبی و تعویضهزینه های باز و بست آردن اتصاالت و آابل٨.

های مربوط منظور گردیده است.آندها و نصب مجدد و قرار دادن در چاه در ردیف
در ردیف های اين فصل هزينهای بابت تعمير ترانس رآتيفاير منظور نشده است. ٩.

١٠. هزینه های عمليات برش و پخ، جوشکاری، رادیوگرافی، زنگ زدایی، عایقکاری و تمام کارهای مکانيکی در ردیف های تعویض اتصال
عایقی منظور شده است.

٢٢
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فصل نهم- حفاظت از زنگ

تعويض آندهای فنا شونده با آليه عمليات خاآی و مكانيكال در٠٩٠١٠٠١
بسترهای افقی

۶۵٠،۵٢٠عدد آند ۶٣

بيرون آوردن و قراردادن مجدد آندها در چاه ايستگاه حفاظت٠٩٠١٠٠٢
آاتديك(جهت بازدید)

١،٠۵۶،٠٧٠مورد ۶٣

تعويض آندهای فرسوده با آليه متعلقات مربوطه در ايستگاه های٠٩٠١٠٠٣
حفاظت آاتديك چاهی (عمودی)

۵٠١،۶٣٠عدد آند ۶٣

۶٨١،۴۶٠عددتعمير و عايق  محل اتصال آابل به لوله با آليه عمليات خاآی٠٩٠١٠٠۴ ۶٣

ارتباط الكتريكی لوله های ورودی و خروجی ايستگاه ها بوسيله٠٩٠١٠٠۵
bond boxاتصال آابل به لوله و نصب به جعبه  

١،۵٨۴،١٠٠مورد ۶٣

نمونه برداری از روغن ترانس رآتی فاير در ظروف مناسب و ارسال آن٠٩٠١٠٠۶
به آزمايشگاه

١۶٢،٩٠٠مورد ۶٣

٢۴۴،٣۵٠موردتعويض روغن رآتی فاير٠٩٠١٠٠٧ ۶٣

انجام عمليات بازوبست آردن ولتمتر،آمپرمتر،ترمومتر مربوط به ترانس٠٩٠١٠٠٨
رآتی فاير جهت آاليبراسيون

١٣٢،٠١٠مورد ۶٣

٣٢۵،٨٠٠موردبازديد  ، تعويض سليكاژل ترانس رآتی فاير  یا احيای مجدد  آن٠٩٠١٠٠٩ ۶٣

١٣٢،٠١٠موردبازديد و اندازه گيری ولتاژ اتصاالت عايقی ايستگاه ها و ارائه گزارش٠٩٠١٠١٠ ۶٣

١٨۴،٨١٠مورد و ارائه گزارشij/tpبازديد و اندازه گيری ولتاژ نقاط اندازه گيری ٠٩٠١٠١١ ۶٣

٢۶۴،٠٢٠موردآنترل آارائی بسترهای آندی و تنظيم ايستگاه های حفاظت از زنگ٠٩٠١٠١٢ ۶٣

بازديد و تعويض فيبر  و آابلشو و پيچ و مهره برنجی داخل نقاط اندازه٠٩٠١٠١٣
TPگيری 

١٣٠،٣٢٠مورد ۶٣

اندازه گيری ولتاژ سه قسمت هر علمك جهت مشخص شدن٠٩٠١٠١۴
هافيونی های معيوب(غالف علمك،خود علمك و هافيونی)

۴٨،٨٧٠مورد ۶٣

١۶٢،٩٠٠موردتعويض هافيونی های معيوب٠٩٠١٠١۵ ۶٣

۶ الي ٢ با سايز ورودی C.G.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١٠١۶
اينچ

١٠،۶٢۵،۴۵٠مورد ۶٣

١٢ الي ٨ با سايز ورودی C.G.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١٠١٧
اينچ

١٢،٧۵٠،۵۴٠مورد ۶٣

 الي١۶ با سايز ورودی C.G.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١٠١٨
 اينچ٢٢

١٨،٩٨١،۶۴٠مورد ۶٣

 اينچ٢۴ با سايز ورودی  C.G.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١٠١٩
به باال

٢٢،۴۶٧،۶٨٠مورد ۶٣

٢ تقليل با سايز ورودی T.B.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١٠٢٠
 اينچ۶الي 

٨،۵٠٠،٣۶٠مورد ۶٣

١٠ الي ٨  با سايز ورودی T.B.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١٠٢١
اينچ

١٠،۶٢۵،۴۵٠مورد ۶٣

 اينچ١٢   با سايز ورودی  T.B.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١٠٢٢
به باال

١٢،٧۵٠،۵۴٠مورد ۶٣

١،٢٩٠،٧۴٠مورداحيای سيستم اتصال زمين(چاه ارت)٠٩٠١٠٢٣ ۶٣

بازديد و اندازه گيری آمپر از آندها و اندازه گيری سطح آب چاه های٠٩٠١٠٢۴
حفاظت از زنگ

۶۵،٩۴٠مورد ۶٣

 اينچ چاه خشك پس از١٢ريختن و آوبيدن ذغال آك دور لوله غالفی ٠٩٠١٠٢۵
آند گذاری

٧۴،١٩٠مترطول ۶٣

باز آردن ترانس معيوب و بارگيری و حمل جهت تعمير و نصب و راه٠٩٠١٠٢۶
اندازی مجدد آن

۴،۴٨٧،٩١٠مورد ۶٣

٢۶۴،٠٢٠مورد (بدون عمليات خاکی)Cad Weldاتصال آابل به لوله به روش ٠٩٠١٠٢٧ ۶٣

٠موردpin brizingاتصال کابل به لوله به روش ٠٩٠١٠٢٨ ۶٣

٢٣
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بهای واحد احداث حوضچه شير در ردیف های مرتبط شامل بهای انجام آارهای الزم به شرح ذيل مياشد:–١
انجام عمليات خاآی الزم در زمين غير سنگی، تسطيح، آب پاشی و آوبيدن آف خاک برداری شده.·
تهيه و ریختن بتن ١۵٠ آيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن (بتن الغر)·
 ها و غيره.قالب بندی و چوب بست یا داربست الزم همراه با تعبيه سوراخ ای محل عبور لوله·
تهيه و اجرای بتن با عيار ٣٠٠ آيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن.·
تهيه و اجراي ميلگرد آجدار شامل بریدن، خم آردن و آار گذاشتن و سيم پيچی.·
خاآریزی اطراف حوضچه با خاك محل ·
تسطيح و پاک کردن محل، جمع آوری و حمل مواد زاید به محل های مجاز و سایر عمليات تکميلی الزم.·

منظور از عمق حوضچه فاصله بين آف تمام شده داخل تا زیر سقف حوضچه است.–٢
بری، یا ماشين آالت سنگين باحداقل قدرتهای بادی سنگزمين سنگی زمينی است آه برای آندن آن استفاده از چكش –٣

شود. ها غير سنگی ناميده می٣٠٠ قوه اسب الزامی باشد. سایر زمين
های اطراف  آانال به آسانی مقدورشود آه آندن آن طبق نقشه، به علت ریزش خاكزمين ریزشی به زمينی گفته می–۴

نبوده و برای آندن آن باید تمهيدهای خاصی مانند چوب بست یا سپر آوبی انجام داد یا آانال با چنان شيبی آنده شود آه
از ریزش آلی خاک ممانعت آند هزینه عمليات اضافی مربوط به زمينای ریزشی بر حسب مورد جداگانه پرداخت می-

شود.
های این فصل، اختالف ارتفاع بين آف آانال و متوسط رقوم سطح دو طرف آانال است.منظور از عمق آانال در ردیف –۵
 های اجرایی مشخص شده است.منظور از عرض آانال عرض آف آانال است آه در نقشه–۶
های حفاری آانال، شامل آندن خاك و ریختن آن در اطراف آانال است.بهای ردیف –٧
 های اضافی بابت افزایش حجم ناشی از تورم یا نشست خاک در نظر گرفته شده های این فصل هزینهدر قيمت ردیف–٨

است.
ها و مواد زاید بر حسب حجم محل حفاری به تناسب خاك جابه جا شده اندازه گيریهای جمع آوری و حمل خاک ردیف–٩

ميود.
هایی آه به تشخيص مهندس مشاور/آارفرما، حفر آانال با وسایل مكانيكی مقدور نباشد و حفاری با دست انجام در محل–١٠

بر آار دستیشود. حفاری با استفاده از آمپرسور و دجهای حفاری آانال با دست پرداخت میگيرد، هزینه آن از ردیف 
محسوب می شود.

های اضافی حاصل از حفاری جمع آوری و در صورتی آه بنا به تشخيص مهندس مشاور و تایيد آار فرما الزم شود خاك –١١
حمل شود، هزینه آن از ردیف مربوط  پرداخت می شود.

 های سنگی، آبدار، باتالقی و لجنی) جهت پر آردن آانال وهای حاصل از حفاری (بجز در زمين فرض بر آن است آه خاک –١٢
خاک سرندی قابل استحصال و مناسب است مگر آن آه صریحًا در اسناد مطلب دیگری ذآر شده باشد.

های زیر زمينی) هزینه تخليه و دفع آب های سطحی آه احتمال دارد از طریق بارندگی يا نهرهای مجاور (به استثنای آب –١٣
های این فصل منظور شده است در موارد مجاورت آانال با رودخانه یا دریا و مانند آن آه منجر بهوارد آانال شود، در ردیف 

نفوذ آب از جدار دیوار به داخل شود مانند آب  های زیرزمينی تلقی شده و بر حسب مورد از ردیف مربوط استفاده خواهد
شد. 

های هزینه نفرات و تهيه ماشين آالت و تجهيزات و مصالح ساختمانی و غير ساختمانی و آسفالت، مواد مصرفی در ردیف –١۴
این فصل منظور شده است.

 منظور از حوضچه مدفون، حوضچه سایت هول و حوضچه غير مدفون، حوضچه منهول یا نفر رو می باشد.–١۵
 در رديف مربوط به تهيه و نصب دال بتني مصلح هزينه تهيه ميلگرد منظور نشده است.–١۶
 در بهای رديفهای اين فصل هزینه های تهيه مصالح غير اختصاصی، بارگيری، حمل و تخليه در محل عمليات لحاظ شده–١٧

است.

٢۴
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فصل دهم- عمليات خاآی، نمايان سازی، همسطح سازی حوضچه ها 

اضافه بها نسبت به رديف فوق به ازاي هر سانت اضافه ضخامت١٠٠١٠٠٢
 سانت-آسر سانتيمتر به تناسب محاسبه مي شود.۵مازاد بر 

٢٣،۶۴٠متر مربع ۶٣

 سانت(اندازه گيری بر حسب٧برش آسفالت با آاتر به ضخامت تا ١٠٠١٠٠٣
طول هر خط برش)

١٩،٩۶٠مترطول ۶٣

اضافه بها نسبت به رديف فوق به ازای هر سانت اضافه ضخامت١٠٠١٠٠۴
 سانت(اندازه گيری بر حسب طول هر خط برش)آسر٧مازاد بر 

سانتيمتر به تناسب محاسبه می شود.

٢،٢٧٠مترطول ۶٣

٢،١٨٨،٧٢٠متر مکعبتخريب انواع بتن غير مسلح با هر عيان سيمان١٠٠١٠٠۵ ۶٣

٢،۴٧١،٧۵٠متر مکعبتخريب انواع بتن مسلح با هر عيار سيمان و بريدن ميلگرد١٠٠١٠٠۶ ۶٣

برچيدن آف آجری با موزاييك با هر نوع مالت و توده نمودن در آنار١٠٠١٠٠٧
آانال،بارگيری،حمل و تخليه در محل مجاز

٨٨،٠٠٠متر مربع ۶٣

 متر و٢حفر آانال در زمين غير سنگی با وسايل دستی تا عمق ١٠٠١٠٠٨
ريختن خاك های آنده شده در آنار آانال

٢٠٣،٧٠٠متر مکعب ۶٣

حفر آانال در زمين سنگی يا قطعات بزرگ سنگ با وسايل دستی و١٠٠١٠٠٩
متر و ريختن خاآهای آنده شده در آنار آانال٢آمپرسور تا عمق

٢،٢١٧،۶٠٠متر مکعب ۶٣

 متر و ريختن٢حفر آانال در زمين لجنی با وسايل دستی تا عمق ١٠٠١٠١٠
خاك های آنده شده در آنار آانال

٣٣۴،۴٠٠متر مکعب ۶٣

اضافه بها به حفاری آانال به روش دستی،در صورتی آه عمق آانال١٠٠١٠١١
 يك بار و حجم واقع۴ تا ٢ متر باشد برای حجم واقع بين ٢بيش از 

 متر دو بار و به همين ترتيب برای عمق های بيشتر۶ تا ۴بين 

٧٧،٧٢٠متر مکعب ۶٣

اضافه بهای حفاری آانال به روش دستی در صورتی آه عمليات١٠٠١٠١٢
پايين تر از سطح آب زيرزمينی صورت گيرد و برای آبكشی حين

اجرای آار به آار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

٢١٠،٩١٠متر مکعب ۶٣

 متر و٢حفر آانال در زمين غيرسنگی با وسايل ماشينی تا عمق ١٠٠١٠١٣
ريختن خاآهای آنده شده در آنار آانال

۴۵،٢۵٠متر مکعب ۶٣

حفر آانال در زمين سنگی يا قطعات بزرگ سنگ با بيل مكانيكی و١٠٠١٠١۴
 متر٢چكش هيدروليكی تا عمق 

۴۴٨،۴٢٠متر مکعب ۶٣

 متر و ريختن٢حفر آانال در زمين لجنی با وسايل ماشينی تا عمق ١٠٠١٠١۵
خاآهای آنده شده در آنار آانال

۵٨،١٩٠متر مکعب ۶٣

اضافه بهای به حفاری آانال به روش ماشينی،در صورتی آه عمق١٠٠١٠١۶
 متر يكبار و حجم۴ تا ٢ متر باشد برای حجم واقع بين ٢آانال بيش از 

 متر دوبار  و به همين ترتيب برای عمق های بيشتر۶ تا ۴واقع بين 

۶،٩۵٠متر مکعب ۶٣

اضافه بهای به حفاری آانال به روش ماشينی در صورتی آه عمليات١٠٠١٠١٧
پايين تر از سطح آب زيرزمينی صورت گيرد و براي آبكشی حين

اجرای آار،به آار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

١۴،٨١٠متر مکعب ۶٣

آيلومتر از مرآز٣٠تهيه خاك مناسب شامل آندن،بارگيری. حمل تا ١٠٠١٠١٨
ثقل برداشت و ريختن در آنار آانال

٢٨٩،۶۶٠متر مکعب ۶٣

 آيلومتر و٣٠تهيه ماسه بادی،شامل آندن بارگيری و حمل تا ١٠٠١٠١٩
باراندازی در آنار آانال

٣٢١،٩۴٠متر مکعب ۶٣

بارگيری مواد حاصل از هر نوع عمليات خاآی،غيرلجنی و حمل با هر١٠٠١٠٢١
 متر و تخليه ان در مواردی آه استفاده از۵٠نوع وسيله دستی تا 

ماشين برای حمل ممكن نباشد.

٢١٣،١۴٠متر مکعب ۶٣

 متر حمل اضافی با وسايل دستی و۵٠اضافه بها به رديف فوق برای ١٠٠١٠٢٢
 متر به تناسب محاسبه مي شود.۵٠آسر 

١۴٩،۵۶٠متر مکعب ۶٣

بارگيری مواد حاصل از عمليات خاآی يا خاك های توده شده و حمل١٠٠١٠٢٣
 آيلومتری١٠آن با آاميون يا هر نوع وسيله مكانيكی ديگر تا فاصله 

مرآز ثقل برداشت و تخليه آن.

٢٣،٩٨٠متر مکعب ۶٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاآی يا خاآهای توده شده وقتی آه١٠٠١٠٢۴
 آيلومتر به ازای هر آيلومتر.١٠فاصله حمل بيش از 

٨،٨٧٠متر مکعب ۶٣

 آيلوگرم٣٠٠تهيه و نصب دال بتنی و پيش ساخته (مسلح)با عيار ١٠٠١٠٢۵
سيمان در متر مكعب برای دال روی آانال ها،نهرها و يا به عنوان پل

روی جوی ها و موارد مشابه.

۴،٧٨٨،۵١٠متر مکعب ۶٣

بازسازی سطح آانال با موزاييك ايرانی با مالت ماسه سيمان يك به١٠٠١٠٢۶
پنج

۴٠۶،۶٩٠متر مربع ۶٣

٢۵



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دهم- عمليات خاآی، نمايان سازی، همسطح سازی حوضچه ها 

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دهم- عمليات خاآی، نمايان سازی، همسطح سازی حوضچه ها 

ريختن خاك ها يا مصالح سنگ موجود در آنار پی ها گودها و آانال١٠٠١٠٢٧
١۵ها به درون پی ها گودها و آانال ها در قشرهای حداآثر 

سانتيمتر در هر عمق و ارتفاع و پخش و تسطيح الزم.

۶۶،٢۶٠متر مکعب ۶٣

١۵آب پاشي و آوبيدن خاك های پخش شده در قشرهای حداآثر ١٠٠١٠٢٨
 درصد طبق مشخصات فنی٩۵سانتيمتر تراآم 

١٢٨،۶٢٠متر مکعب ۶٣

۶ الي ٢شناسايی و نمايان سازی دريچه حوضچه شيرهای مدفون ١٠٠١٠٢٩
 ميلی متر و نقاط اندازه گيری١۶٠ الي ۶٣اينچ و شيرهای پلی اتيلن 

پتانسيل آه روی انها را اسفالت و غيره پوشانده باشد و حمل مواد
زائد به محل های مجاز.

٢٣٧،۶۶٠مورد ۶٣

شناسايی و نمايان سازی دريچه حوضچه شيرهای منهول١٠٠١٠٣٠
شبكه،خطوط تغذيه و هواآش ها،تخريب اسفالت و غيره روي دريچه
و جمع اوری و حمل و تخليه نخاله های حاصله به محل های مجاز .

٣۵۶،۴٨٠مورد ۶٣

همسطح سازی حوضچه ها شامل : برش آسفالت یا بتن و کندن١٠٠١٠٣١
اطراف و بيرون آوردن حوضچه و حمل مواد زائد به محل مجاز  و

زیرسازی و نصب مجدد آن ، تهيه مصالح , بازسازی اطراف آن و پخش
۶٣ اينچ و ۶ الي ٢و کوبيدن آسفالت یا بتن برای شيرهای به قطر 

 ميليمتر و نقاط اندازه گيری پتانسيل بطور آامل.١۶٠الي 

١،٣٧۵،٧۵٠مورد ۶٣

 الي۶٣تهيه مصالح،ساخت و نصب حوضچه بتنی برای شيرهای ١٠٠١٠٣٢
 با نصب قاب وSC-6966/B اينچ طبق نقشه  ۶الی٢ ميليمتری و ١۶٠

دريچه چدنی یا کامپوزیت طيق  مشخصات فنی بطور آامل.

١،٨۶٣،٨۵٠مورد ۶٣

تهيه مصالح ساخت و نصب حوضچه بتنی نقاط آزمايش پتانسيل و١٠٠١٠٣٣
اتصال عايقی و آابل آشی و اتصال آابل به لوله ،طبق نقشه

SP-6026/B  با نصب قاب و دريچه چدنی یا کامپوزیت طيق 
مشخصات فنی بطور آامل

٣،۴٣٠،١٧٠مورد ۶٣

حفاری اطراف حوضچه شيرهای مدفون تا زیرشير(جهت تعميرات١٠٠١٠٣۴
شير)، شامل برداشتن حوضچه  بتنی و نصب مجدد آن و خاآريزی

،آبپاشی و آوبيدن اطراف آن و تهيه مصالح,ترميم و زيرسازی و
آسفالت یا بتن و تميزآاری و حمل مواد زائد به محل مجاز .

١،٧٧٢،١٢٠مورد ۶٣

حفاری اطراف حوضچه شيرهای مدفون تا روی شير(جهت تعميرات١٠٠١٠٣۵
اسپندل،تلسکوپی و ميله گریس خور)، شامل برداشتن حوضچه  

بتنی و نصب مجدد آن و خاآريزی ،ابپاشی و آوبيدن اطراف آن و تهيه
مصالح,ترميم و زيرسازی و آسفالت یا بتن و تميزآاری و حمل مواد

زائد به محل مجاز .

١،۵١٨،٩۶٠مورد ۶٣

تهيه مصالح ساخت و نصب عالئم نشان دهنده موقعيت شيرها و١٠٠١٠٣۶
نقاط آزمايش پتانسيل ولوله ها طبق نقشه و مشخصات فنی بطور

line marker-sm-6021: no/-9آامل  

٣،٠١۴،٧٨٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و ساخت و نصب تابلوی نشان دهنده خطوط لوله(مارآر١٠٠١٠٣٧
١٠sm-6021/no: پليت) طبق نقشه شماره

٢۶١،٠۶٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و ساخت و نصب تابلوي نشان دهنده خطوط لوله(مارآر١٠٠١٠٣٨
 بطور آامل.١١sm-6021/no: ) طبق نقشه شماره

١،١٣٠،۵۶٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و انجام عمليات آسفالت يا بتن ریزی اطراف دريچه١٠٠١٠٣٩
 ميليمتري يا نقاط١۶٠ الي ۶٣ اينچ يا ۶ الي ٢حوضچه شيرهاي 

اندازه گيري پتانسيل تخريب شده و حمل مواد زائد به محل مجاز

٣٠٧،٢٩٠مورد ۶٣

 اينچ بدون بلودان آه١٢،١٠،٨همسطح سازی حوضچه شيرهای ١٠٠١٠۴٠
sc-6118/a  طبق نقشه به شماره ٨٠*٨٠دارای يك دریچه به ابعاد 

٣،٣٩٧،٢٣٠مورد ۶٣

 اينچ بدون بلودان با دو٨،١٠،١٢همسطح سازی حوضچه شيرهای ١٠٠١٠۴١
٨٠*٨٠هواآش در طرفين اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد 

 سانت بوده طبق نقشه شماره۵٠*۵٠سانت و دو دريچه به ابعاد 
sc-6117/a.

٣،٨۴٨،٣۶٠مورد ۶٣

٢ اينچ با يك عدد بلودان ٨،١٠،١٢همسطح سازی حوضچه شيرهای ١٠٠١٠۴٢
 اينچ و دو هواآش در طرفين اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد۴يا 

 سانت طبق نقشه۵٠*۵٠ سانت و سه دريچه به ابعاد ٨٠*٨٠
.sc-6062 يا sc-6063شماره  

۴،١٠٨،٧۴٠مورد ۶٣

۴ يا ٢ اينچ با بلودان ٨،١٠،١٢همسطح سازی حوضچه شيرهای ١٠٠١٠۴٣
اينچ و دو هواآش در طرفين اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد

 سانت بوده  طبق۵٠*۵٠ سانت و چهار  دريچه به ابعاد ٨٠*٨٠
.sc-6064 يا sc-6116نقشه شماره  

۵،٠۶۵،٧٢٠مورد ۶٣

٢۶



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دهم- عمليات خاآی، نمايان سازی، همسطح سازی حوضچه ها 

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دهم- عمليات خاآی، نمايان سازی، همسطح سازی حوضچه ها 

 اينچ بدون  بلودان  با  دو٢۴ تا ١۶همسطح سازی حوضچه شيرهای ١٠٠١٠۴۴
متر٢٫١*١٫١هواآش در طرفين اين حوضچه دارای يك دريچه به ابعاد 

. sc-6065a  بوده  و طبق نقشه شماره  ۵٠*۵٠و دو  دريچه به ابعاد 

۶،٠٢٨،٨٧٠مورد ۶٣

٢٫١*١٫١ اينچ آه دارای يك دريچه ۴ يا ٢مانند رديف فوق با دو بلودان ١٠٠١٠۴۵
 اينچ.٣٠ سانت بوده و مربوط به شيرهای ۵٠*۵٠متر و چهار دريچه 

٧،۴٧۶،٧۶٠مورد ۶٣

تخليه آب و لجن و خاك موجود در حوضچه های منهول و حمل  به١٠٠١٠۴۶
محل مجاز و تميزآاری و نظافت داخل حوضچه.

٢،۶۴٢،۵٢٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و احيای چاهك نفوذ آب داخل حوضچه های منهول و١٠٠١٠۴٧
حمل مواد زائد به محل مجاز مطابق نقشه های استاندارد.

٢٠٣،۶۶٠مورد ۶٣

٨٠*٨٠تهيه مصالح،ساخت و نصب قاب و دريچه حوضچه با ابعاد ١٠٠١٠۵٠
سانتيمتر (شامل: پليت.بتون.جوشكاری و....) بطور آامل.طبق

 sc-6032/aنقشه.

۴،٠۵۴،٣٧٠مورد ۶٣

٢٫١*١٫١تهيه مصالح،ساخت و نصب قاب و دريچه حوضچه با ابعاد ١٠٠١٠۵١
  بطورsc-6065متر(شامل: پليت.بتون.جوشكاری و....) طبق نقشه 

آامل.

١٠،٣٧٣،۶٢٠مورد ۶٣

تهيه مصالح.ساخت و نصب قاب و دريچه مربوط به هواآش حوضچه١٠٠١٠۵٢
های شير بطور آامل.

١،٠۴۵،٢۶٠مورد ۶٣

٢٧



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل یازدهم- انشعابات خانگی و تجاری

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه
 

انجام آارهای این فصل پس از اتمام آار لوله گذاری شهری و آزمایش آن انجام می شود. لذا ممكن است بين اجرای این دو١.
قسمت آار اختالف زمانی وجود داشته باشد و برای لوله گذاری انشعاب احتياج به حفاری جدید و برداشتن عایق قسمتی از لوله
شبكه و تميزآاری آن و عایق کاری مجدد پس از نصب سه راه مخصوص انشعاب باشد. در نتيجه گروه نصب انشعاب شامل افراد و

تجهيزات مورد نياز بوده آه بر حسب مورد در ردیفهای این فصل منظور شده است.
 و مشخصات فنی آن و همچنين آليه عمليات نصب انشعابات پلياتيلنSM-6007آليه عمليات نصب انشعابات فلزی طبق نقشه  ٢.

و مشخصات فنی آن انجام ميگيرد. SC-6959و  SC-7040 و SM-6231 و SM-6230طبق نقشه 
در نرخ های این فصل هزینه آارهای خاآی و مكانيكی منظور شده است ٣.
آليه هزینه مربوط به تهيه ماشين آالت، ابزار مخصوص و مصالح مندرج در ردیف های مربوط و نفرات در نرخ ردیف های این فصل۴.

منظور شده است.
در نرخ های این فصل هزینه مربوط به آزمایش انشعاب منظور شده است .۵.
در این فصل زمين از نوع غير سنگی ميباشد.۶.
 صعوبت ناشی از عمليات خاآی و مكانيكی منظور شده است.(TEE SERVICE)در نرخ عمليات تی سرویس ٧.
جهت محاسبه بهای عمليات تخریب آسفالت، بتن و موزایيک از فصل عمليات خاآی استفاده ميگردد.٨.
آليه شرح عمليات در این فصل مربوط به انشعابات جدید پراآنده و تعمير انشعابات ميباشد و استفاده از نرخ های این فصل برای٩.

سایر عمليات گاز رسانی مجاز نميباشد.
 در بهای رديف های اين فصل منظور شدهTFغالف، درپوش الستيكی و نگهدارنده  ١٠PVC. هزینه تهيه، بارگيری،حمل و نصب لوله 

است.
١١. هزینه تهيه آروآی انشعابات در ردیف های این فصل منظور شده است.
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فصل یازدهم- انشعابات خانگی و تجاری

اينچ فوالدی شامل١یا ¾ عمليات تعمير آف خواب انشعابات گازدار ١١٠١٠٠٢
عمليات خاآی و مكانيكی  بطور آامل به انضمام تی سرویس

۶۶٠،٣٨٠مترطول ۶٣

 ميلی متر  پلی اتيلن٢۵عمليات تعمير آف خواب انشعابات گازدار  ١١٠١٠٠٣
شامل عمليات خاآی و مكانيكی بطور آامل به انضمام تی سرویس

۵٩٨،٢٨٠مترطول ۶٣

 اينچ فوالدی شامل١یا ¾  عمليات جابجايی عمودی علمك گازدار ١١٠١٠٠۴
عمليات خاآی و مكانيكی بدون عمليات آف خواب طبق نقشه های

sm-6007 و sc-7040بطور آامل 

١،٢۴٩،٧٩٠مورد ۶٣

 ميلی متر پلي اتيلن٢۵عمليات جابجايی عمودی علمك گازدار ١١٠١٠٠۵
شامل عمليات خاآی و مكانيكی بدون عمليات آف خواب طبق

   در ديوار غيرسنگی  و بازسازی شيار بطورsm-6231نقشه های 
آامل

١،٧٢٨،٨٨٠مورد ۶٣

عمليات جمع آوری انشعابات فوالدی/پلی اتيلن،قسمت عمودی و١١٠١٠٠۶
افقی علمك شامل عمليات خاآی و مكانيكی طبق نقشه های

استاندارد و حمل و تحويل به انبار آارفرما بطور آامل

١،۶۴٨،٨٧٠مورد ۶٣

تغييرات لوله آشی داخلی قبل از آنتور مشترآين در هر سايز١١٠١٠٠٧
جابجايی رايزر-ونصب تجهيزات و تزريق گاز مشترآينی آه انشعاب آن

 يا چندقلو باشد و به علت تقاضای يكی از دو مشترك سيستم٢ها 
لوله آشی ديگری بعد از جابجايی تغيير مي يابد.

٢،١٩٧،٢۵٠مورد ۶٣

عمليات جمع آوری شير پياده رو انشعابات فوالدی شامل آليه١١٠١٠٠٨
اينچ (نيپل)¾  عمليات خاآی و مكانيكی همراه با جايگزينی لوله  

 سانت بجای شير جمع آوری شده و تحويل يه انبار۴٠بطور تقريبی 
آارفرما بطور آامل

٢،٠٣٣،٢٣٠مورد ۶٣

تعويض علمك بر اثر خسارت وآسيب ديدن شامل حفاری پای١١٠١٠٠٩
علمك.محل تی سرويس.پايين دادن مغزی تی سرويس.برش علمك
خسارت ديده قبل از زانو. ساخت و نصب علمی جديد.جوشكاری و پر
آردن محل های حفاری شده مطابق مشخصات فنی به همراه تهيه

لوله گالوانيزه و بست ها در پوش های مربوطه طبق نقشه
SM-6007 و  SC-7040.بطور آامل 

١،۶۵٧،۶۵٠مورد ۶٣

عمليات نصب آف خواب فوالدی مازاد بر نقشه استاندارد شامل١١٠١٠١٠
عمليات خاآی و مكانيكی بطور آامل.

٣٠٢،٢٨٠مترطول ۶٣

عمليات نصب آف خواب پلی اتيلن  مازاد بر نقشه استاندارد شامل١١٠١٠١١
عمليات خاآی و مكانيكی بطور آامل.

٢٢۵،٨٠٠مترطول ۶٣
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معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

های این فصل بهای تامين مصالح و اتصاالت منظور نشده است. در ردیف١–

های این آالت و تجهيزات الزم جهت بارگيری، حمل و باراندازی، نصب و تعویض آنتور و رگوالتور در ردیف هزینه نفرات، ماشين٢–
فصل منظور شده است.

های مسكونی هزینه های نصب یك عدد رگوالتور و دو عدد آنتور از ردیف مربوط و مازاد بر آن بشرح ذیل پرداخت در مجتمع٣–
گردد. می

از ٣ تا ۶ عدد آنتور ٩٠ درصد مبلغ مربوط به نصب آنتور تكی به تعداد آنتورهای نصب شده.٣–١
از ٧ تا ١٢ عدد آنتور ٨٠ درصد مبلغ مربوط به نصب آنتور تكی به تعداد آنتورهای نصب شده.٣–٢
از ١٢ عدد آنتور به باال ٧٠ درصد مبلغ مربوط به نصب آنتور تكی به تعداد آنتورهای نصب شده.٣–٣

تهيه سيم و سرب و دستگاه پلمپ به عهده آارفرما می باشد.۴–
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فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور

  ويك عددG6 يا G4بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٠١
رگالتور و اتصاالت مورد نياز.

٢٨٧،۴١٠مورد ۶٣

  ويكG16 يا G10بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٠٢
عدد رگالتور و آليه اتصاالت مورد نياز.

۴٧٩،٠٢٠مورد ۶٣

  و يك عددG25بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٠٣
رگالتور و آليه اتصاالت مورد نياز.

٧١٨،۵٣٠مورد ۶٣

بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور  فلنجی١٢٠١٠٠۴
G40,G65,G100.و رگالتور آليه اتصاالت مورد نياز  

١،۴٣٧،٠۵٠مورد ۶٣

۴٣،١١٠موردبارگيری، باراندازی و حمل ونصب يك سه راهه.١٢٠١٠٠۵ ۶٣

 و آليهG6 يا G4بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٠۶
اتصاالت مورد نياز.

١٩١،۶١٠مورد ۶٣

 و آليهG16 يا  G10بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٠٧
اتصاالت مورد نياز.

٣٨٣،٢١٠مورد ۶٣

 و آليه اتصاالتG25بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٠٨
مورد نياز.

۶٢٢،٧٢٠مورد ۶٣

G100  يا G65يا G40بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٠٩
و آليه اتصاالت مورد نياز.

١،٢۴۵،۴۵٠مورد ۶٣

 و يك عدد رگالتور و آليهG6يا G4بارگيری، حمل و نصب دو عدد آنتور ١٢٠١٠١٠
اتصاالت مورد نياز.

۴٧٩،٠٢٠مورد ۶٣

 و يك عدد رگالتور وG16يا G10بارگيری، حمل و نصب دو عدد آنتور ١٢٠١٠١١
آليه اتصاالت مورد نياز.

۶٢٢،٧٢٠مورد ۶٣

 و يك عدد رگالتور و آليهG25بارگيری، حمل و نصب دو عدد آنتور ١٢٠١٠١٢
اتصاالت مورد نياز.

١،٠۵٣،٨۴٠مورد ۶٣

بارگيری، حمل باراندازی و باز نمودن آنتور موجود-معيوب يا تغيير١٢٠١٠١٣
 .آليه اتصاالت موردG6 يا G4ظرفيتی و نصب آنتور جديد با ظرفيت 

نياز.

٣۵٩،٢۶٠مورد ۶٣

بارگيری، حمل باراندازی و باز نمودن آنتور موجود-معيوب يا تغيير١٢٠١٠١۴
 وآليه اتصاالتG16 يا G10ظرفيتی و نصب آنتور جديد با ظرفيت 

مورد نياز.

۴٧٩،٠٢٠مورد ۶٣

بارگيری، حمل باراندازی و باز نمودن آنتور موجود-معيوب و نصب١٢٠١٠١۵
آنتور جديد با تجهيزات سيستم لوله آشي داخلی به علت تعمير

  وآليه اتصاالت موردG25) با ظرفيت top conection-يا sideنوع آنتور(
.conectionنياز 

٩٠١،٧٢٠مورد ۶٣

بارگيری، حمل باراندازی و باز نمودن آنتور موجود-معيوب -و نصب١٢٠١٠١۶
آنتور جديد با تجهيزات سيستم لوله آشی داخلی به علت تعمير

 وآليهG40- G65-G100) با ظرفيت top conection-يا sideنوع آنتور(
اتصاالت مورد نياز .

١،٠٨٢،٠٧٠مورد ۶٣

 متر مكعبي و١٠ يا ۵بارگيری،حمل ، باراندازی و  تعویض  رگالتور ١٢٠١٠١٧
عودت رگالتور معيوب به کارفرما

٣٣۵،٣١٠مورد ۶٣

 متر مكعبي و عودت٢٠بارگيری،حمل ، باراندازی و  تعویض  رگالتور ١٢٠١٠١٨
رگالتور معيوب به کارفرما

۴٠٧،١٧٠مورد ۶٣

متر مكعبي و عودت۴٠بارگيری،حمل ، باراندازی و  تعویض  رگالتور ١٢٠١٠١٩
رگالتور معيوب به کارفرما

۴٧٩،٠٢٠مورد ۶٣

 متر مكعبي و۴٠بارگيری،حمل ، باراندازی و  تعویض  رگالتورباالتر از ١٢٠١٠٢٠
عودت رگالتور معيوب به کارفرما

٧١٨،۵٣٠مورد ۶٣

تعويض مهره گلوئی آنتور با مهره های سوراخ دار و پلمپ گلوئی١٢٠١٠٢١
آنتور

٠مورد ۶٣

عمليات اصالح محل نصب آنتور(در صورت نياز به تعويض آنتور یا تغيير١٢٠١٠٢٢
در سيستم) شامل برشكاری، جوشكاری، رنگ آميزی و نصب

.G6 و G4اتصاالت مربوط جهت آنتور 

۵٨٩،٩۶٠مورد ۶٣

عمليات اصالح محل نصب آنتور(در صورت نياز به تعويض آنتور یا تغيير١٢٠١٠٢٣
در سيستم) شامل برشكاری، جوشكاری، رنگ آميزی و نصب

.G16 و G10اتصاالت مربوط جهت آنتور 

٧٣٧،۴۵٠مورد ۶٣

٣١



١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور

عمليات اصالح محل نصب آنتور(در صورت نياز به تعويض آنتور یا تغيير١٢٠١٠٢۴
در سيستم) شامل برشكاری، جوشكاری، رنگ آميزی و نصب

.G25اتصاالت مربوط جهت آنتور 

١،٠١٣،۴٨٠مورد ۶٣

عمليات اصالح محل نصب آنتور(در صورت نياز به تعويض آنتور یا تغيير١٢٠١٠٢۵
در سيستم) شامل برشكاری، جوشكاری، رنگ آميزی و نصب

.G100 الي G40اتصاالت مربوط جهت آنتور 

١،۴٧۴،٩٠٠مورد ۶٣
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مقدمه

باشد. برداری کشوری می  تعاریف و اصطالحات به کار برده شده در این فصل مطابق تعاریف سازمان نقشه ١.

های برداشت مختصات علمک، شير، نقاط اندازه گيری و دیگر عوارض گازی مشهود و برداشت مسير لوله از روی ترميم ٢.   هزینه
ها در ردیف های ۶٣١٣٠٢٠٠۵ و ۶٣١٣٠٢٠٠۶ لحاظ آسفالت، تير چراغ برق و تلفن و درب امالک و راستای طولی جوی ها و پل

گردیده و هزینه دیگری تعلق نمی گيرد.

تهيه نقشه ١/٢٠٠ در ردیف ۶٣١٣٠٢٠٠۶ صرفًا برای مکان هایی است که جزیيات مورد نياز محل (از قبيل تداخل لوله ها) در٣.
.نقشه ١/٢٠٠٠ تهيه شده گویا نمی باشد

در ردیف ۶٣١٣٠٢٠٠٧ عکس برداری هوایی با پهپاد، صرفًا برای مناطقی است که با مقایسه نقشه های اوليه با تصاویر ماهواره۴.
ای آرشيو ، تغييرات ساخت و ساز زیاد ایجاد شده باشد.

 در برآورد و محاسبه مقدار ردیف ۶٣١٣٠٢٠٠٧ صرفًا مساحت پارسل، ميدان، بلوار و فضای سبز مالک عمل بوده و معابر لحاظ نمی۵.
گردد.

های ۶٣١٣٠٢٠٠٩ و ۶٣١٣٠۴٠٠١ ، ردیف های ۶٣١٣٠٢٠٠۵ و ۶٣١٣٠٢٠٠۶ برای کارهای متناظر  قابل پرداخت با احتساب ردیف۶.
باشد. نمی 

دستورالعمل های "تهيه بيلت و ازبيلت" و " مدل داده" که از طرف شرکت ملی گاز ایران ابالغ  گردیده است حسب مورد مالک٧.
باشد. محاسبه در این فصل می

مبنای محاسبه در ردیف ۶٣١٣٠٢٠١١ ، مقدار متناظر طول خط لوله در سطح افق می باشد.٨.

هزینه های برش نقشه و چسباندن در آلبوم اوليه در ردیف ۶٣١٣٠٢٠١١ منظور گردیده است.٩.

های ۶٣١٣٠٣٠٠۵ و ۶٣١٣٠۴٠٠۵ ، فيلد اطالعات توصيفی طبق دستورالعمل مدل داده می باشد. منظور از واحد عدد در ردیف١٠.

 ۶٣١٣٠۴٠٠۵  فيلدهای توصيفی عمومی مشمول (موضوع ردیف ۶٣١٣٠٢٠١٢) و فيلدهایی که نرم افزار به صورت اتوماتيک ردیف١١.
توليد می کند، نمی باشد.

ردیف ۶٣١٣٠٢٠٠۵ شامل به روز رسانی محدوده امالک در نقشه های پایه (بيلت) با استفاده از تصاویر ماهواره (پارسل) مد نظر١٢.
در تهيه نقشه های بيلت بوده و هزینه آن در قيمت تهيه بيلت پيش بينی شده است.

 در قاچ مربوط به محل قرارUTM(WGS-84)در ردیف ۶٣١٣٠٢٠٠۵ و ۶٣١٣٠٢٠٠۶ سيستم مختصات و بيضوی نقشه های بيلت ١٣.
گيری تعيين می گردد. در برداشت ها ضریب مقياس مربوط بایستی رعایت و نقشه ها نبایستی دارای مختصات محلی باشد.

مبنای محاسبه نقشه های ازبيلت در ردیف ۶٣١٣٠٢٠١٠ طول سطح افق مسير لوله گذاری می باشد.١۴.

 نقشه و با تعریف الگو وLayoutهزینه شيت بندی و چاپ نقشه ها به لحاظ از بين نرفتن مختصات زمين مرجع نقشه در قسمت ١۵.
 و توليد نقشه های شماتيک باProduction Mapping و Data Driven Pages و یا ابزار Xref و Xclipقالب نمایش نقشه با دستورات 

 در ردیف ۶٣١٣٠٢٠١٣ منظور شده است.ArcGIS وAutoCad Map در نرم افزارهای Schematicابزار 

هزینه انجام عمليات شماره گذاری شيت، ترسيم خط برش، شماره شيت در رجوع به نقشه بعد،گریدبندی و خطوط متساوی١۶.
البعد، ترسيم جهت شمال و آدرس نویسی و گویا سازی و اصالح نمادهای نقشه و تکميل و ترسيم راهنمای نقشه و فرا داده در

  در ردیف ۶٣١٣٠٢٠١٠ منظور شده است.Layoutقسمت 

ای و لوازم جانبی و هزینه های رایانه  های این فصل هزینه تهيه مصالح مانند لوازم التحریر، انواع کاغذ و سيستم  در کليه ردیف . ١٧
تهيه لوح فشرده مورد نياز برای انجام کار منظور شده است.
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فصل سيزدهم- نقشه برداری

٧،١٢٠مترپياده آردن مسير و رنگ ريزی١٣٠١٠٠١ ۶٣

ترسيم نقشه های آار اجرا شده تعميراتی از روی کروکی بر روي١٣٠١٠٠٢
١:١٠٠٠،١:٢٠٠) رقومی معابر با مقياس های Builtنقشه های خام (

و ارایه یک لوح فشرده حاوی نقشه ها و یک نسخه پالت١:٢٠٠٠یا 
طبق استانداردها و مشخصات فنی

٧،١٢٠متر ۶٣

اصالح شيت نقشه ها ازبيلت تایيد شده جهت درج در آلبوم موجود١٣٠١٠٠٣
منطقه مورد نظر  و ارایه آن در دو نسخه.

۵،۴٩٠متر ۶٣

صحت سنجی و بروزرسانی نقشه های ازبيلت رقومی یکپارچه١٣٠٢٠٠١
موجود دارای اسکلت استاندارد و زمين مرجع نمودن اوليه به کمک

تصاویر ماهواره در مرحله اول و تدقيق نهایی با برداشت نقاط کنترلی
GPSمولتي فرکانس 

١٨٠متر ۶٣

صحت سنجی و زمين مرجع نمودن و بروزرسانی نقشه های ازبيلت١٣٠٢٠٠٢
رقومی یکپارچه فاقد اسکلت استاندارد (مانند چرخش و جابجایی
عوارض ) به کمک تصاویر ماهواره در مرحله اول و تدقيق نهایی با

 مولتي فرکانسGPSبرداشت نقاط کنترلی 

۶٩٠متر ۶٣

صحت سنجی و زمين مرجع نمودن و بروزرسانی نقشه های ازبيلت١٣٠٢٠٠٣
رقومی شيت بندی  شده به کمک تصاویر ماهواره اي و تدقيق نهایی

 مولتي فرآانسGPSبا برداشت نقاط کنترلی 

٨٩٠متر ۶٣

 بابت۶٣١٣٠٢٠٣و۶٣١٣٠٢٠٢،۶٣١٣٠٢٠١اضافه بها به ردیف های ١٣٠٢٠٠۴
استاندارد سازی تمامی الیه ها و بلوکهای اتوکد مطابق دستورالعمل

تهيه بيلت و ازبيلت گازرسانی 

١٠متر ۶٣

انجام عمليات نقشه برداري، کارتوگرافي(نقشه کشی) بمنظور تهيه١٣٠٢٠٠۵
 گازرساني بصورت زمين١/٢٠٠٠نقشه بيلت (نقشه خام) به مقياس 

مرجع و ترسيم پارسل با استفاده از تصاوير ماهواره  مطابق با
دستورالعمل 

٣،۵١٠متر ۶٣

انجام عمليات نقشه برداري، کارتوگرافي(نقشه کشی) بمنظور تهيه١٣٠٢٠٠۶
 گازرساني بصورت زمين١/٢٠٠نقشه بيلت (نقشه خام) به مقياس

مرجع همراه با ترسيم پارسل امالک با استفاده از تصاویر ماهواره و
مطابق با دستورالعمل 

٨،٧٨٠متر ۶٣

عمليات تهيه عکسهای ارتوفوتو با پهپاد با اندازه پيکسل زمينی١٣٠٢٠٠٧
١٠cmطبق دستورالعمل فوتوگرامتری سازمان نقشه برداری آشور  

١٠۶،۶٧٠هکتار ۶٣

 سازمان نقشه برداری یا١/٢٠٠٠روز آمد سازی نقشه های پایه ١٣٠٢٠٠٨
دیگر ارگانها، با استفاده از عکس های هوایی (ارتوفتو شده) با پهپاد

و ترسيم پارسل، بلوار، ميدان و فضاي سبز

۶۴،٧٢٠هکتار ۶٣

 سازمان نقشه برداری یا١/٢٠٠٠روز آمد سازی نقشه های پایه ١٣٠٢٠٠٩
دیگر ارگانها، به روش نقشه برداری مستقيم زمينی و ترسيم پارسل

با استفاده از تصاویر ماهواره ای 

۴٣٩،٢۴٠هکتار ۶٣

انجام  کارتوگرافی (نقشه کشی) و داده آمایی (برداشت اطالعات١٣٠٢٠١٠
توصيفی از اسناد موجود) جهت تهيه نقشه ازبيلت با استفاده از
کروکي هاي اجرایی و ازبيلتهای کاغذی و یا با استفاده از نتایج
آشکارسازی (لوله یاب یا سونداژ)  بر روي نقشه بيلت  مطابق با

دستورالعمل 

١،٣۵٠متر ۶٣

ایجاد  بانک اطالعات مکانی و توصيفی همراه با اتصال به اسناد١٣٠٢٠١١
ذخيره سازی شده(نقشه های اسکن شده و فایل های رقومی و

تصویر اسکن علمک و کروکی) در آرشيو الکترونيکی (شامل
کدگذاری و قابليت جستجو) طبق دستورالعمل 

۵٧،٧۵٠متر ۶٣

 نمودن نقشه ها (حذفGISreadyانجام عمليات آماده سازی و ١٣٠٢٠١٢
 و کنترل تمامGeometric Networkخطاهای توپولوژیک شبکه و ایجاد 

Conectivity ها و تهيه Geodatabase از نقشه های Networkورود ،
اطالعات توصيفي عمومي (سايز، جنس، فشار) و ذخيره سازی در

پایگاه داده اطالعات مکانی)

۴٠متر ۶٣

 سانتي متر و٣٠ با عرض ١/٢٠٠شيت بندي نقشه هاي  ازبيلت ١٣٠٢٠١٣
 درLocation Map و Key Map متر و ترسيم نقشه ۶طول حداکثر 

 ،گویا سازی، ترسيم راهنما و تکميل اطالعاتLayoutقسمت 
فراداده همراه با ترسيم جزیيات و مقطع طولی در صورت نياز و خط
برش و شماره گذاری شيت نقشه همراه با تهيه چاپ دو سری

نقشه و آلبوم مطابق دستورالعمل 

١،٠٨٠متر ۶٣
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فصل سيزدهم- نقشه برداری

Bings و GoogleMapتهيه تصاویر ماهواره (کل استان)  از آرشيو های ١٣٠٢٠١۴
 و راه اندازی٢٠ تا ٠) از  Zoom Levelsشامل آل سطوح بزرگنمايي (

 با استفاده از نرم افزار متن باز ژئوسرور بصورت آفالینWMSسرویس 
در شبکه داخلی

١،٩٢٠کيلومتر مربع ۶٣

جانمایی و بروزرسانی مکانی شماره علمک انشعاب بر روی١٣٠٣٠٠١
پارسل ها با استفاده از نقشه های کد آدرس با تحليل مکانی و ذخيره

سازی در پایگاه داده مکانی

۵٨٠مورد ۶٣

مرجع با دقت زیر یک متر (بهبرداشت مکان علمک ها به صورت زمين ١٣٠٣٠٠٢
هر روش) و برداشت اطالعات توصيفی  طبق مدل داده و ترسيم
اتوماتيک کف خواب علمک و ذخيره سازی در پایگاه داده مکانی

٢،٩٩٠عدد ۶٣

 بروزرسانی و بازنگری کف خواب علمکهایی که اتوماتيک ترسيم١٣٠٣٠٠٣
شده اند ليکن نياز به اصالح و ترسيم به صورت شماتيک دارند

منطبق بر واقعيت مکانی 

٨٣،۶۴٠مورد ۶٣

انطباق کروکی علمک با موقعيت مکانی علمک، اسکن١٣٠٣٠٠۴
کروکی،انتقال اطالعات توصيفی به بانک اطالعات مکانی

١۶،۵٠٠عدد ۶٣

TPاصالح و شماره گذاری شماره شيرها، خطوط شبکه گازرسانی، ١٣٠٣٠٠۵
و ذخيره سازي در پايگاه داده مكاني بر اساس دستورالعمل

۵،٧٧٠عدد ۶٣

برداشت عوارض نقطه ای مشهود گازی (دریچه شير، دریچه بلودان،١٣٠۴٠٠١
TP باندباکس، مارکر، ونت) با دستگاه ،GPSمولتی فرکانس نقشه 

 همراه با اطالعات توصيفی مطابق مدل داده١٠cmبرداری با دقت زیر 
و ذخيره سازی در پایگاه داده مکانی 

٩۴،۵٠٠عدد ۶٣

برداشت عوارض سطحی (ایستگاه ها، ساختمانهای اداری و١٣٠۴٠٠٢
  مولتی فرکانس نقشه برداری با دقت زیرGPSعملياتی) با دستگاه 

١٠cmو برداشت اطالعات توصيفي و ذخيره سازی در پایگاه داده 
مکانی 

۵٩٣،۴١٠مورد ۶٣

انجام عمليات آشکارسازی لوله های فلزی مدفون فاقد ازبيلت به١٣٠۴٠٠٣
 دقيق وGPS به کمک دستگاه ١٠cmکمک لوله یاب  با دقت حداکثر 

ترسيم کروکی

٣،۵٧٠متر ۶٣

انجام عمليات آشکارسازی ، تفسير و ترسيم کروکی لوله های پلی١٣٠۴٠٠۴
 با خطاي حداکثرGPRاتيلن مدفون فاقد ازبيلت با استفاده از لوله یاب 

۵٠cm و برداشت با استفاده از دستگاه GPSمولتي فرآانس 

١٨،۴٨٠متر ۶٣

ترسيم محدوده های سطحی از قبيل زون، ساب زون، بخش و قطعه١٣٠۴٠٠۵
خط سير، محدوده های کنتورخوانی، و هر نوع بلوک بندی دیگر  و

 (محدوده تحت پوشش هر شير و هرTIS و EISهمچنين محدوده 
CISایستگاه با در نظر گرفتن مشترکين و محدوده ملک مربوطه) و 
بصورت یک الیه توپولوژیک سطحی و ذخيره سازی در پایگاه داده

مکانی

١۶،١٨٠عدد ۶٣
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مقدمه

آانال وارد )زمينی زیر های آب  استثنای به (مجاور  نهرهای یا بارندگی طریق از دارد احتمال آه سطحی  های آب دفع و تخليه ١.هزینه
جدار از آب نفوذ به منجر آه آن، مانند و دریا یا رودخانه با آانال مجاورت موارد است در شده بينی پيش فصل این  های ردیف در شود،
.شد خواهد استفاده مربوط ردیف از مورد برحسب و شده تلقی زیرزمينی های آب مانند شود، داخل به دیواره

فصل این های ردیف  در آسفالت مواد مصرفی و ساختمانی غير و ساختمانی مصالح و تجهيزات و آالت ماشين تهيه و نفرات ٢.هزینه
.است شده منظور

.باشد می رو نفر یا منهول حوضچه مدفون، غير منظور از حوضچه و هول سایت حوضچه مدفون، حوضچه از ٣.منظور

است و در صورت تهيه، بهای آن از فهرست نشده منظور فصل این های ردیف  در  ها ایستگاه شستشوی جهت آب حمل و تهيه ۴.هزینه
گردد. بهای نرخ عوامل محاسبه می

آاری آاری و عايق  آاری تراش  آاری، جوش   خورها شامل آليه عمليات برش ۵. بهای افزايش ارتفاع تلسكوپی و ميله اسپندل رابط گريس
های عمليات خاآی و بتنی لحاظ نگرديده است. می باشد و هزينه 
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فصل چهاردهم- آارهای عمومی

باز آردن ، تميزآاری و رنگ آميزی با تهيه رنگ روغنی مرغوب درجه١۴٠١٠٠١
يك روی عالئم نشان دهنده فلزی موقعيت شيرها ، نقاط آزمايش
پتانسيل ، حك آردن و شابلن نويسی مشخصات روی آن و نصب

مجدد .

٢۴٨،١٢٠مورد ۶٣

عمليات نصب يا تعويض دريچه های چدنی شيرهای مدفون و نقاط١۴٠١٠٠٢
اندازه گيری 

١۴۶،٨٠٠مورد ۶٣

٢٢٠،١٩٠موردعمليات نصب يا تعويض دريچه های چدنی شيرهای غيرمدفون ١۴٠١٠٠٣ ۶٣

٠موردتهيه و نصب درب محافظ شيرهای مدفون از نوع پليكا١۴٠١٠٠۴ ۶٣

نظافت ، زنگ زدائی و رنگ آميزی شيرهای بلودان معلق داخل١۴٠١٠٠۵
 اينچ بطور کامل۶ الي ٢حوضچه ( منهول ) به قطر 

٣۶٩،۵٢٠مورد ۶٣

نظافت ، زنگ زدائی و رنگ آميزی شيرهای معلق شبكه داخل١۴٠١٠٠۶
 اينچ بطور کامل١٢ الي ٨حوضچه ( منهول ) به قطر 

۵٧٩،٠۶٠مورد ۶٣

نظافت ، زنگ زدائی و رنگ آميزی شيرهای معلق شبكه داخل١۴٠١٠٠٧
 اينچ به باال  بطور کامل١۶حوضچه ( منهول ) به قطر 

٨٧٢،٩۴٠مورد ۶٣

نظافت ، تميزآاری شيرهای معلق شبكه داخل حوضچه  ( منهول )١۴٠١٠٠٨
 اينچ ( بدون زنگ زدائی و رنگ آميزی ) بطور کامل۶ الي ٢به قطر 

١٠۵،۶٧٠مورد ۶٣

نظافت ، تميزآاری شيرهای معلق شبكه داخل حوضچه  ( منهول )١۴٠١٠٠٩
 اينچ به باال ( بدون زنگ زدائی و رنگ آميزی ) بطور کامل٨به قطر 

٢۶٧،٧٨٠مورد ۶٣

تهيه و نصب بست علمك های فوالدی و پلی اتيلن   ( زيری و رويی )١۴٠١٠١٠
با پيچ و مهره مربوطه 

١١٨،٢٢٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و اجرای زنگ زدائی و رنگ آميزی انشعابات فوالدی از زير١۴٠١٠١١
رگوالتور تا شير قفل شونده 

۶١،۵٩٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و نصب درب های الآی باال و پائين رگوالتور های خانگی١۴٠١٠١٢
در هر سايز

٣۶،٩٨٠مورد ۶٣

  وCGSبوته آنی  در داخل محوطه ايستگاه های تقليل فشار  ١۴٠١٠١٣
CGS/TBSپوشيده شده از بوته  و خارج آردن ريشه های آن و نظافت 

کامل محل.

٣،٢۶٠متر مربع ۶٣

T.B.Sنظافت و شستشوی محوطه ايستگاه های تقليل فشار  ١۴٠١٠١۴
/D.R.S و  CPSوحمل مواد زاید 

٧،١٧٠متر مربع ۶٣

تهيه مصالح واجرای زنگ زدایی ، نظافت و رنگ آميزی کامل شاسی١۴٠١٠١۵
ایستگاه تقليل فشار.

١٧٧،٢٣٠متر مربع ۶٣

تهيه مصالح واجرای زنگ زدایی ، نظافت و رنگ آميزی کامل١۴٠١٠١۶
تاسيسات مکانيکی ایستگاه تقليل فشار (لوله واتصاالت )

١٩،۵٩٠اینچ متر ۶٣

تهيه و تعويض بوشن الستيكی انشعابات فوالدی و پلی اتيلن (باال و١۴٠١٠١٧
پایين )

٢٢،۵٠٠مورد ۶٣

تعويض شير قفل شونده انشعابات فوالدی و پلی اتيلن با انجام کليه١۴٠١٠١٨
عمليات خاکی و مکانيکی(به همراه باز و بستن تی سرویس) بطور

کامل

٧۶١،۶١٠مورد ۶٣

نظافت داخل حوضچه شيرهای مدفون ونقاط اندازه گيری پتانسيل١۴٠١٠١٩
وحمل مواد زاید به محلهای مجاز

١٣٢،۴١٠مورد ۶٣

تخليه آب و لجن و خاك موجود در حوضچه های منهول و بارگيری و١۴٠١٠٢٠
حمل و تخليه آن در محلهای مجاز و تميزآاری و نظافت داخل حوضچه 

۴۴۴،۶١٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و زنگ زدایی ,تمييز کاری و رنگ آميزی سايبان ترانس١۴٠١٠٢١
رکتي فاير و درب و حصار فلزي ايستگاهها

٢٣۶،٢٠٠متر مربع ۶٣

افزايش ارتفاع تلسكوپی وميله اسپندل و رابط گريس خور  شيرهای١۴٠١٠٢٢
 اينچ آارهای مكانيكي ( به استثنای عمليات خاآی)۶تا ٢مدفون 

١،٣٠١،١٣٠عدد ۶٣

٣٧
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دستور العمل تجهيز و بر چيدن آارگاه

های مختلف تهيه شده است، از این رو، برای آارهای مربوط به هر رشته، این دستورالعمل به صورت عمومی و برای استفاده در رشته 
باید تناسب ماهيت و نياز آن آار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد.

١– تعاریف 
ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام دهد، تا آغاز و همچنين انجام ١ تجهيز آارگاه عبارت است از عمليات، اقدام–١

عمليات موضوع پيمان، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی پيمان، ميسر شود.
گيرد، مانند برداری قرار می شود آه برای پشتيبانی عمليات اجرایی مورد بهره هایی گفته می های پشتيبانی، به ساختمان ٢ ساختمان–١

سازی، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات بندی، باطری های تاسيساتی، آهنگری، نجاری، آرماتور های سر پوشيده، شامل آارگاه آارگاه
آالت، انبارهای سرپوشيده، انبارهای مواد منفجره، آزمایشگاه پيمانكار، اتاق های سرپوشيده ماشين پيش ساخته و مانند آن، تعميرگاه

.محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه سوخت رسانی
ها، مورد استفاده شود آه برای افراد مستقر در آارگاه و سرویس دادن به آن هایی گفته می های عمومی به ساختمان  ٣ ساختمان –١

خانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، خوری، آشپز های مسكونی، غذا سرا، ساختمان قرار گيرد، مانند دفاتر آار، نمازخانه، مهمان
 های سرپوشيده. خانه ، پارآينگ رختشویخانه، تلفن

های هدایت آب و های سطحی و فاضالب، ایجاد خاك ریز و آانال آوری و دفع آب  بندی، سيستم جمع ۴ محوطه سازی شامل خيابان–١
های رو باز، حصارآشی، تامين های ورزشی، پارآينگ تمهيدات دیگر برای حفاظت آارگاه در مقابل سيل، فضای سبز، انبارهای رو باز، زمين

روشنایی محوطه، تامين تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است.
هایی از آارگاه است آه در آن آب، برق، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار، از سوی آارفرما ۵ منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل–١

شود. مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته، در شرایط خصوصی پيمان تعيين تامين و تحویل پيمانكار می
شود. می
هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جانمایی تجهيز آارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت ۶ انبار آارگاه، محل یا محل–١

شود. ها استفاده می های مربوط از آن دستور العمل
٧ راه دسترسی راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه وصل آند.–١
شود. های سرویس، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می ٨  راه–١
هایی هستند آه معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه مصالح، انبار مواد سوزان و مانند آن را به طور مستقيم یا های ارتباطی، راه ٩ راه–١

با واسطه راه های دیگر، به محل اجرای عمليات وصل می آند.
شد، اما به علت انجام عمليات ١٠راه انحرافی، راهی است آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه قبال از مسير موجود انجام می–١

موضوع پيمان قطع شده است، احداث شود.
آالت به روش ها، تاسيسات و همچنين ماشين های تجهيز و بر چيدن آارگاه، فراهم آردن ساختمان ١١ منظور از تامين در شرح ردیف–١

های مربوط به ها از امكانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين، اقدام احداث یا نصب در آارگاه یا در اختيار گرفتن آن
هاست. برداری از آن نگهداری و بهره

های موقت، خارج آردن مصالح، تجهيزات، ماشين آالت، و ١٢ برچيدن آارگاه، عبارت است از جمع آوری مصالح، تاسيسات و ساختمان–١
های تحویلی آارفرما طبق دیگر تدارآات پيمانكار از آارگاه، تسطيح، تميز آردن و در صورت لزوم به شكل اول بر گرداندن زمين ها و محل

نظر آارفرما است.

٢ – روش تهيه برآورد 
١ مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد باید با توجه به شرایط و نياز هر آار و همچنين روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی–٢

بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن های پيش های مربوط را طبق ردیف  ترین روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن، هزینه 
سری به صورت مقطوع برآورد آرده و در برابر های باال های محل اجرای عمليات و با منظور نمودن هزینه آارگاه این پيوست، بر حسب قيمت

ردیف های مورد نظر درج نماید. و چنانچه مشخصات ویژه ای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پيمان پيش
شود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان برآورد آن منظور  هایی آه احداث می بينی آند. برای ساختمان

های فلزی ، هزینه حمل  ها ، مانند قاب  ها و قطعات پيش ساخته ساختمان های پيش ساخته، مانند آاروان می شود. در مورد ساختمان 
ها، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه منظور می شود در گذاری آن و نصب، استهالك و سرمایه

شود. شود ، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه برای آل آار تهيه می بهای واحد استفاده می  هایی آه از چند رشته فهرست  پيمان
گردد، به صورت موقت و برای دوره های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور می هایی آه در برآورد هزینه  ها، تاسيسات و راه  ٢ ساختمان –٢

یا زیربنایی آه در طرح  های تجهيز آارگاه، با اولویت دادن به اجرای تاسيسات جنبی اجرا در نظر گرفته می شود. به منظور تقليل هزینه
برای دوره بهره برداری پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود، از تجهيزات یاد شده به عنوان تجهيز آارگاه استفاده می شود

ها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و  در این حالت، هزینه آن.و این موضوع در اسناد و مدارك پيمان درج شود
در برآورد هزینه اجرای آار منظور می شود. چنانچه برای تامين آب، برق، گاز، مخابرات و راه های آارگاه یا تامين ساختمان های

یا زیر بنایی آه برای دوران بهره برداری از طرح پيش بينی می شود استفاده مسكونی، اداری، پشتيبانی و سایر موارد، از تجهيزات جنبی
ای برای ایجاد تاسيسات یاد شده در های فصل های مربوط پيش بينی شده است هزینه ها در ردیف گردد، با توجه به این آه هزینه آن
ها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه منظور گردد و صرفًا هزینه نگهداری و بهره برداری آن تجهيز و بر چيدن آارگاه، منظور نمی

خواهد شد.
٣ نحوه تامين آب، برق و گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا باید در شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود، چنانچه برای انتقال آب و–٢

آشی برای دوران اجرا آشی و آابل  آشی، آانال  برق و گاز و برقراری ارتباط مخابراتی از شبكه سراسری يا محلی تا ورودی آارگاه، لوله
الزم باشد ، باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود.

۴ چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه را به عهده بگيرد آه آارهای آن شامل نصب ترانسفور ماتورها–٢
های انشعاب و و متعلقات آن، نصب تيرهای برق، آابل آشی از شبكه تا ورودی آارگاه، پرداخت تعرفه های ثابت برق (دیماند) و هزینه

اشتراك برق و سایر آارهای مشابه است، تعهدات آارفرما در این زمينه، به طور مشخصی در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و
ای از این بابت در تجهيز و بر چيدن آارگاه، منظور نخواهد شد. چنانچه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد، هزینه آن هزینه

شود. های تجهيز و بر چيدن آارگاه محسوب می  های قابل برگشت در پایان آار، باقيمانده جزو هزینه  برآورد و پس از آسر هزینه
۵ در صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آبرسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگيرد، در حالت استفاده از شبكه لوله–٢

آشی آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای
های برداشت آب، تعهدات آارفرما در این زمينه، در شرایط خصوصی مشابه است، یا احداث چاه عميق یا نيمه عميق. پرداخت هزینه 

شود. ای از این بابت در تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نمی پيمان درج شده و هزینه
های قابل برگشت در چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب، به عهده آارفرما نباشد، هزینه آن پس از آسر هزینه
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 های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور خواهد شد. پایان آار، جزو هزینه
۶ چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش–٢

ای از این بابت در بينی شود. در صورتی آه بر اساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارفرما باشد، هزینه
های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نخواهد شد. در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد، هزینه آن با استفاده از ردیف

آهن و باند فرودگاه محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه پيش بينی فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
شود. می
فرما در نظر داشته باشد، ٧  با وجود این طبق شرایط عمومی پيمان تامين زمين برای تجهيز آارگاه به عهده آارفرماست، چنانچه آار–٢

تمام یا بخشی از زمين  تجهيز محل آارگاه توسط پيمانكار تامين شود، باید تامين زمين از طرف پيمانكار را در شرایط خصوصی پيمان
بينی آرده و هزینه اجاره آن را جزو برآورد هزینه های تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نماید. پيش
٨ به استثنای تعهدهایی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده است، هر–٢

نوع تسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پيمانكار قرار دهد، باید آن را در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی
آند.
٩ هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات، آهنگری، تراشكاری، نجاری، آرماتور بندی وساخت قطعات پيش ساخته، در بهای واحد–٢

شود. ای منظور نمی ، هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه های  های مربوط محاسبه شده است و از این بابت، در ردیف های فصل ردیف 
های مربوط در نظر گرفته شده است و از های فصل آالت، در ردیف آالت در هزینه ساعتی ماشين  های ماشين ١٠ هزینه تجهيز تعميرگاه–٢

شود.  های تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نمی ای در ردیف این بابت، هزینه
١١ هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات، در بهای واحد ردیف های فصل های مربوط محاسبه شده است و از این بابت–٢

شود.  ای در ردیف تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نمی هزینه
١٢ هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه، در هزینه باالسری (هزینه مستمر آارگاه ) این فهرست بها پيش بينی شده–٢

است.
١٣ در آارهایی آه تامين غذای آارمندان آارفرما ،مهندس مشاور و آزمایشگاه ،در آارگاه ضروری است، شمار استفاده آننده از غذا، در–٢

شود. شرایط خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن بطور مقطوع برآورد، و جزو هزینه های تجهيز و بر چيدن آارگاه، منظور می
١۴ پيش بينی هزینه تامين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پيمانكار، در برآورد هزینه اجرای عمليات–٢

مجاز نيست.
های انحرافی، بر های تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نخواهد شد، حجم عمليات مربوط به راه ١۵ هزینه راه های انحرافی، جزو ردیف –٢

اساس فهرست بهای پایه رشته راه،راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر آار، منظور و برآورد می
شود .

١۶ نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آار فرما و مهندسين مشاور و آزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج–٢
شود. های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می ها، با توجه به نقشه شده، هزینه اجرای آن

 ۶٣۴٢٠٣٠٠١ فهرست تجهيز و برچيدن های مربوط به ردیف ١٧ جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه، بدون احتساب هزینه–٢
آارگاه، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود. در صورتی آه در موارد استثنایی ، این هزینه از حد تعيين شده ،بيشتر باشد، هزینه

تجهيز و برچيدن آارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور مهندسی برسد.
١ آار های مربوط به فهرست بهای پایه رشته تعميرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه–١٧–٢

اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه.

 ٣–شرایط آلی
بندی شده تجهيز آارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه ١ پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمان–٣

آرده و پس از تایيد مهندس مشاور، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد. 
 های ٢  آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تامين آب، برق، گاز و تلفن پيمانكار را به دستگاه–٣

های دولتی برای گرفتن انشعابات و یا گرفتن مجوز احداث چاه عميق یا نيمه عميق یا موارد مشابه برای استفاده موقت اجرایی و سازمان 
در دوران ساختمان، معرفی می نماید.

٣  پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه، در حد متعارف–٣
ای برای عمليات تجهيز و بر چيدن آارگاه در اسناد و پيمان درج شده باشد، به انجام برساند. در مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه

پيمانكار ملزم به رعایت آن است.
۴ تعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و بر چيدن آارگاه، در حدی آه اسناد و مدارك پيمان پيش بينی شده است، انجام می شود، تجهيز–٣

مازاد بر مبالغ یا موارد پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است، به هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی از این بابت
آند و هزینه تجهيز انجام نمی شود . چنانچه طبق شرایط عمومی پيمان مبلغ تغيير آند، مبلغ مقطوع تجهيز و بر چيدن آارگاه تغيير نمی

اضافی تنها برای قيمت جدید (موضوع تبصره بند یك دستور العمل تعيين قيمت جدید ) قابل پرداخت است.
های تجهيز و برچيدن آارگاه با توجه به مفاد بند چهار تا سقف مبلغ ۵ هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، در صورت تامين هر یك از ردیف –٣

پيش بينی شده پرداخت می شود.
۴ ، تا سقف–ها به صورت یك قلم تعيين شده است، نيز هزینه یاد شده مطابق بند ۴ هایی آه هزینه تجهيز و برچيدن آن تبصره:در پيمان 

شود. بينی شده پرداخت می مبلغ پيش
کند، در برابر حوادث اتفاقی  های آارگاه را که برای تجهيز آارگاه احداث می ۶ پيمانكار موظف است به هزینه خود، ابنيه و ساختمان–٣

.بيمه آند
 های تحویلی آارفرما احداث شده است، باید پس از انجام آار برچيده ها و تجهيزات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين ن  ٧ ساختما–٣

ها و شوند. تجهيزات و مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه (به استثنای تجهيز انجام شده توسط آار فرما متعلق به پيمانكار است. بجز ساختمان
 ها و تاسيسات تجهيز آارگاه در زمين آار فرما ساخته شده باشد، مورد نياز آار فرما باشد، بهای قطعات پيش ساخته، چنانچه ساختمان

 ها و تاسيسات به آارفرما ها بر اساس نرخ متعارف روز و با توافق دو طرف و با پرداخت وجه آن به پيمانكار ساختمان مصالح بازیافتی آن
شود. واگذار می

 ۴–نحوه پرداخت

بينی شده است هزینه هر قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش ها به روش یك  هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آن در پيمان١ –۴
.شود ها درج می ها، محاسبه شده و در صورت وضعيت  های تجهيز و برچيدن آارگاه، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آن یك از ردیف 

ها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام ميشود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد، به تناسب هایی آه تأمين آن تبصره : هزینه ردیف 
شود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود ، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و پيشرفت آن بخش از آار محاسبه می
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.شود پرداخت می
. شود ها منظور می ١ هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانكار، در صورت وضعيت–١–۴
.شود ٢ هزینه برچيدن آارگاه، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه، در صورت وضعيت منظور و پرداخت می–١–۴

های بهای بينی شده است برای آارهای مربوط به فهرست  پيش ها، بصورت درصدی ٢ روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آن–۴
:رشته تعميرات خطوط لوله آمربندي، تغذيه و شبكه گاز 

.   ٣٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه برای شروع عمليات پيمان الزم است  
.   ۶٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيمان  
.  ١٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه، پس از برچيدن آارگاه  

قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن ها به روش یك  هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آن تبصره: در پيمان
گردد  بينی نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می پيش
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(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه٢پيوست

٠مقطوعتامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار۴٢٠١٠٠١ ۶٣

٠مقطوعتامين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار۴٢٠١٠٠٢ ۶٣

٠مقطوعتامين و تجهيز ساختمان های اداری و دفاتر کار پيمانکار۴٢٠١٠٠٣ ۶٣

٠مقطوعتامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار۴٢٠١٠٠۴ ۶٣

٠مقطوعتامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران۴٢٠٢٠٠١ ۶٣

تامين و تجهيز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و۴٢٠٣٠٠١
آزمایشگاه

٠مقطوع ۶٣

تامين و تجهيز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس۴٢٠٣٠٠٢
مشاور و آزمایشگاه

٠مقطوع ۶٣

٠مقطوعتامين غذای کارمندان، کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه۴٢٠٣٠٠٣ ۶٣

تامين ساختمان های پشتيبانی به انضمام هزینه تجهيز انبارهای سر۴٢٠۴٠٠١
پوشيده، آزمایشگاه پيمانکار و موارد مشابه

٠مقطوع ۶٣

٠مقطوعتامين و تجهيز انبار مواد منفجره۴٢٠۴٠٠٢ ۶٣

٠مقطوعتامين و تجهيز ساختمان های عمومی۴٢٠۴٠٠٣ ۶٣

٠مقطوعمحوطه سازی۴٢٠۴٠٠۴ ۶٣

٠مقطوعاحداث چاه آب عميق یا نيمه عميق۴٢٠۵٠٠١ ۶٣

٠مقطوعتامين آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠١ ۶٣

٠مقطوعتامين برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠٢ ۶٣

٠مقطوعتامين سيستم های مخابراتی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠٣ ۶٣

٠مقطوعتامين سيستم گازرسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠۴ ۶٣

٠مقطوعتامين سيستم سوخت رسانی کارگاه۴٢٠۶٠٠۵ ۶٣

٠مقطوعتامين راههای دسترسی۴٢٠٧٠٠١ ۶٣

٠مقطوعتامين راه های سرویس۴٢٠٧٠٠٢ ۶٣

٠مقطوعتامين راه های ارتباطی۴٢٠٧٠٠٣ ۶٣

٠مقطوعتامين ایاب و ذهاب کارگاه۴٢٠٨٠٠١ ۶٣

تامين پی و سکو برای نصب ماشين آالت و تجهيزات سيستم توليد۴٢٠٩٠٠١
مصالح، سيستم توليد بتن، کارخانه آسفالت، مولدهای برق و مانند

آنها

٠مقطوع ۶٣

نصب ماشين آالت و تجهيزات و راه اندازی آنها، یا تامين آنها از راه۴٢٠٩٠٠٢
خرید خدمت یا خرید مصالح

٠مقطوع ۶٣

بارگيری، حمل و باراندازی ماشين آالت و تجهيزات به کارگاه و۴٢٠٩٠٠٣
برعکس

٠مقطوع ۶٣

تهيه، نصب و برچيدن ورق های فلزی با ضخامت و استقامت مناسب۴٢٠٩٠٠۴
برای تامين عبور افراد یا وسائل نقليه شهری روی کانال های حفر

شده.

٠مقطوع ۶٣

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه با تجهيزات مربوط و تجهيزکارگاه برای۴٢١۴٠٠١
انجام آزمایش های پرتونگاری

٠مقطوع ۶٣

٠مقطوعحفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه۴٢١۵٠٠١ ۶٣

٠مقطوعبيمه تجهيز کارگاه۴٢١۶٠٠١ ۶٣

٠مقطوعبرچيدن کارگاه۴٢١٧٠٠١ ۶٣
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هزینه های باالسری به طور کلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکيک می شود:

١ – هزینه باالسری عمومی.
 های درج شده در زیر:  هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه این هزینه از نوع هزینه

١–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
 به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنان دفتر مرکزی. های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، ١–٢ هزینه بيمه

های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شود. ١–٣  هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه
١–۴   هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–۵   هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
١–۶   هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.

آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی. ١–٧   هزینه 
١–٨   هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.

١–٩   هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.
١–١٠ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.

١–١١ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.
ها. ١–١٢ هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه

ها. ١–١٣ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه
های متفرقه،شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها. ١–١۴ هزینه

١–١۵ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.
١–١۶ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.

١–١٧ هزینه دستگاه ها و تجهيزات رایانه ای دفتر مرکزی

٢ – هزینه باالسری کار.
هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر: این هزینه، از نوع هزینه 

های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است: ٢–١ هزینه
٢–١–١ هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيمانکار است.

٢–١–٢ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
ها، که شامل موارد زیر است: ٢– ٢ هزینه ضمانت نامه

٢–٢–١ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

٢–٢–٢ هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت.
٢–٢–٣ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.

٢–٣ هزینه ماليات.
٢–۴ هزینه صندوق کارآموزی.

٢–۵ سود پيمانکار.
 های مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است : ٢–۶ هزینه

٢–۶–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتين و خدمات و حفاظت و حراست.
همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قيمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور نشده است.

٢–۶–٢ هزینه نيروی انسانی خدماتی که در اختيار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گيرد.
٢–۶–٣ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

های اضافی اسناد و مدارک پيمان. ٢–۶–۴ هزینه تهيه نسخه
٢–۶–۵ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار .

٢–۶–۶ هزینه پذیرایی کارگاه.
 های متفرقه. ٢–۶–٧ هزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هزینه

٢–۶–٨ هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب کارگاه و وسيله نقليه تدارکات کارگاه.
٢–۶–٩ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

٢–۶–١٠ هزینه آزمایش های پيمانکار.
 های تهيه مدارک فنی و تحویل کار. ٢–٧  هزینه

های تهيه عکس و فيلم. ٢–٧–١ هزینه
).Shop Drawingsهای کارگاهی ( ٢–٧–٢ هزینه تهيه نقشه
).As Built Drawingsهای چون ساخت  ( ٢–٧–٣ هزینه تهيه نقشه

های برنامه ریزی و کنترل پروژه. ٢–٧–۴ هزینه
٢–٧–۵ هزینه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.

 های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی. ٢–٧–۶ هزینه

ای در توضيح  ١. هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه ساعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه 
 های باالسری در نظر گرفته نشده است. هزینه

توضيح ٢. در طرح های عمرانی  (تملک دارایی های سرمایه ای ) چون هزینه های بيمه سهم کارفرما، بيمه بيکاری نيروی انسانی کارگاه، ماليات بر ارزش
افزوده و همچين هزینه های عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از

های باالسری، در نظر گرفته نشده است. آن ها  در هزینه بابت 

توضيح ٣.در طرح های غير عمرانی(غير سرمایه ای) چون هزینه های ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه
های باالسری، در نظر گرفته نشده است. آن ها  در هزینه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت 
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١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام استان ها ردی

ف

1 تبریز-مراغه-مرند-شبستر-اسكوه-آذرشهر-عجب شير-
بناب آذربایجانشرقی ١

1/03 سایر شهرستان های استان آذربایجانشرقی

1/05 اروميه-خوی

آذربایجانغربی ٢1/12 چالدران-تكاب-سردشت

1/07 سایر شهرستان های استان آذربایجانغربی

1/03 خلخال-گرمی-آوثر
اردبيل ٣

١ سایر شهرستان های استان اردبيل

1/10 سميرم (دناآوه) - خوروبيابانك
اصفهان ۴

١ سایر شهرستان های استان اصفهان

1/05 طالقان-آسارا
البرز ۵

١ سایر شهرستان های استان البرز

1/18 مهران و دهلران 
ایالم ۶

1/13 سایر شهرستان های استان ایالم

1/20 جزایر خارگ و فارسی

بوشهر ٧1/10 دیر-جم-آنگان

1/04 سایر شهرستان های استان بوشهر

1/08 فيروزآوه

تهران ٨1/04 شميرانات- دماوند

١ سایر شهرستان های استان تهران

1/13 آوهرنگ چهارمحال و
بختياری ٩

1/06 سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری

1/20 نهبندان

خراسان جنوبی ١٠1/10 بيرجند

1/13 سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی

1/14 درگز-آالت - خواف

خراسان رضوی ١١
1/10 بردسكن- تایباد- رشتخوار

١ مشهد

1/06 سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

1/06 بجنورد
خراسان شمالی ١٢

1/10 سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

1/06 اللی-مسجدسليمان- ایذه - باغ ملك

خوزستان ١٣١ اهواز- دزفول- اندیمشك- رامهرمز-شوش- شوشتر

1/03 سایر شهرستان های استان خوزستان

1/09  ماه نشان- طارم

زنجان ١۴1/04 زنجان

1/06 سایر شهرستان های استان زنجان

1/04 تمامی شهرهای استان سمنان سمنان ١۵
1/22  ایرانشهر-سراوان-ميرجاوه-هامون - هيرمند

سيستان و
بلوچستان ١۶

1/17 خاش-چاه بهار - زابل

1/12 زاهدان

1/25 سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان 
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١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

1/09 قيروآازرین-خنج-المرد-مهر-الرستان - زرین دشت

فارس ١٧١  شيراز- آباده-مرودشت-آازرون-فسا

1/04 سایر شهرستان های استان فارس

1/10 الموت
قزوین ١٨

1/05 سایر شهرستان های استان قزوین

1/06 خلجستان-نوفل لوشاتو
قم ١٩

1/04 سایر شهرستان های استان قم

1/17 بانه

آردستان ٢٠1/13  سقز -مریوان-سرو آباد

1/10 سایر شهرستان های استان آردستان

1/13 آهنوج-منوجان

آرمان ٢١
1/08 جيرفت-عنبرآباد

١ آرمان-رفسنجان

1/04 سایر شهرستان های استان آرمان

1/15 ثالث باباجانی-گيالن غرب-قصرشيرین
آرمانشاه ٢٢

1/09 سایر شهرستان های استان آرمانشاه

1/11 تمامی شهرهای استان آهگيلویه و بویراحمد آهگيلویه و
بویراحمد ٢٣

1/12 مناطقی آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقع هستند

گلستان ٢۴1/12 مراوه تپه

1/06 سایر شهرستان های استان گلستان

1/03 آستارا - طوالش - ماسال-سياهكل- رودبار - املش
گيالن ٢۵

١ سایر شهرستان های استان گيالن

1/12 اليگودرز-پلدختر-دلفان
لرستان ٢۶

1/08 سایر شهرستان های استان لرستان

1/10 مناطقی آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقع هستند

مازندران ٢٧1/06 رامسر-تنكابن-سوادآوه-گلوگاه 

1/04 سایر شهرستان های استان مازندران

١ اراك-ساوه-محالت-دليجان-زرندیه
مرآزی ٢٨

1/03 سایر شهرستان های استان مرآزی

1/20 جزیره ایوموسی

هرمزگان ٢٩1/15 جاسك و جزیره قشم

1/04 بندر عباس

1/04 تمامی شهرستان های استان همدان همدان ٣٠
1/08 بافق-ابرآوه-خاتم

یزد ٣١
1/05 سایر شهرستان های استان یزد
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١٣٩٨تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد۵پيوست

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید

هایی آه برای تهيه برآورد هزینه اجرای آنا از این فهرست بها استفاده شده است، چنانچه در چهار چوب موضوعدر پيمان 
پيمان، اجرای آارهایی الزم شود آه برای آنا مقدار در برآورد هزینه اجرای آار موجود نباشد برای تعيين واحد این نوع آار ها به

شرح ذیل عمل خواهد شد 
١. در صورتی آه در ردیف آارهای یاد شده (شرح و بهای واحد) در این فهرست بها (آه برآورد هزینه اجرای آار با استفاده از آن

های موجود این فهرست بها به عنوان قيمت جدید استفاده خواهد شد. جمع مبلغتهيه شده است موجود باشد، از ردیف 
ها، نباید از ٢۵ درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.مربوط به این ردیف 

تبصره: چنانچه برای اجرای آارهای موضوع این بند، تجهيزات جدید و در نتيجه تجهيز آارگاه اضافی نسبت به تجهيز آارگاه پيش
بينی شده در اسناد و مدارك پيمان نياز باشد، در مورد اقالم اضافی تجهيز و هزینه آنها با آارگاه پيمان ميواند توافق شود و در

صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایيد معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری قابل پرداخت خواهد بود.
هایهای این فهرست بها، مشمول اعمال تمام ضریب ها طبق بند یك تعيين می شود، مشابه ردیف هایی آه قيمت آن٢. ردیف

های مربوط ) ميردد.مندرج در پيمان (مانند ضریب پيشنهادی پيمانكار و بر حسب مورد ضریب
٣. در تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل باید حد تعيين شده برای تغيير مقادیر آار در شرایط عمومی پيمان رعایت شود.
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