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کاربرددستورالعمل
میعملیات ساختمانی صنعتی نامیدهبھایفھرستاختصاربهصنعتی نفت و گاز و پتروشیمی کهعملیات ساختمانیرشتهپایهواحدبھایفھرست1–

:استزیرشرحبهبھا،فھرستھایپیوستوھاردیفواحدبھایوشرحھا،فصل،مقدمهکلیاتکاربرد)،(دستورالعملدستورالعملاینشاملشود،
کارگاهبرچیدنوتجھیزدستورالعمل-1پیوست
2– مصالح پای کارپیوست
باالسریھایھزینهاقالم3– شرحپیوست
4–ضریب ھای منطقه ایپیوست
جدید نحوه تعیین قیمتدستورالعمل5–پیوست

2-دامنه کاربرد این فھرست بھا، کارھای عملیات ساختمانی صنعتی است که مستقیمًا با تاسیسات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مرتبط می باشد و
شامل عملیات مربوط به ساختمان ھای اداری، مھمانسرا، رستوران، نگھبانی، پارکینگ، انبارھا و محوطه سازی ھای مربوط به واحد ھای صنعتی نمی

باشد.
کارمقادیروبھافھرستتھیهوکاراجرایھزینهبرآوردنحوه3–

مواردیدر.دھدپوششراصنعتیعملیات ساختمانیرشتهکارھایعمومیاقالمکهاستشدهتھیهنحویبهبھا،فھرستاینھایردیفشرح3–1–
اقالم،آنمناسب برایردیفشرحنکند،تطبیقبھافھرستاینردیف ھایشرحباآناقالمکهباشد،کارنیازموردایویژهاجراییوفنیمشخصاتکه

مینامیدهدارھای ستارهردیفعنوانبهومشخصستارهعالمتباھا،ردیفاین.شودمیدرججدیدردیفشمارهبامربوط،گروهانتھایو درتھیه
درجنظرموردردیفدر برابرومحاسبهبھا،فھرستاینمبنایدورهھایقیمتاساسبروقیمتتجزیهروشبادار،ستارهھایردیفواحدبھای.شوند

اضافهجدیدشمارهبامربوطمقدمه فصلانتھایبهوتھیهالزممتنباشد،نیازمورددارستارهھایردیفپرداختبرایدستورالعملیھرگاه.شودمی
.شودمی

ھا،آنماھیتبهتوجهبافصلھرھایردیفجدید،ھایردیفدرجامکانونیازموردھایردیفبهدسترسیسھولتمنظوربه3–2–در این فھرست بھا
سمتازترتیببهکهاسترقمنهشاملبھا،فھرستھایردیفشماره.استشدهتفکیکمشخصشمارهباایجداگانهھایفصلزیریاھاگروهبه

ردیفشمارهبهآخررقمسهوفصلزیریاگروهشمارهسومرقمدوفصل،شمارهدوم،رقمدوبھا،فھرسترشتهورستهشمارهبهاول،رقمدوچپ
.استشدهدادهاختصاص

شدهتعیینروش دیگر،یا،ھاییردیفیاردیفواحدبھایازدرصدیصورتبهھاآنبھایھا،فصلمقدمهیاکلیاتدرکهاقالمیازیکھر3–3–برای
درشود،میمحاسبهتعیین شدهروشبهکهآنواحدبھایوشودبینیپیشمربوطگروهدرمناسبشرحوشمارهباایجداگانهردیفبایداست،
شود.درجشدهیادردیفمقابل
شوندمی3–1 تعیینبنددرشدهدرجروشبهھستند،واحدبھایبدوناست، اماموجودبھافھرستایندرھاآنشرحکهھاییردیفواحدبھای3–4–

و این اقالم نیز ردیف ھای ستاره دار محسوب می شوند.
برآوردھنگام بررسیباید3–4،بندموضوعغیرپایهھایردیفواحدبھایودار)ستاره(اقالم3–1بندموضوعغیرپایهھایردیفواحدبھایوشرح3–5–
.برسداجراییواحدتصویببهکار،اجرایھزینه

موضوع بندھای 3–1 و3–4، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف ھای فھرست بھا (پایه و غیر پایه) بدون اعمال ھزینهبرآوردمبلغجمعکهکارھایی3–6– در
باھمراهرا،شدهیادردیف ھایواحدبھایوشرحمناقصه،انجامازقبلبایداجراییواحدھایباشدسی(30) درصدازتجھیز و بر چیدن کارگاه بیشتر

کهکارھاییدر.گیردقرارعملمالکتصویب،ورسیدگیازپستادارندارسالمعاونت مھندسی، پژوھش و فناوریبهتصویببرایمربوط،قیمتتجزیه
بود.خواھددرصد(١٠)دهو١۵)پانزده (ترتیببهشدهیادسقفمی شوند،واگذارمناقصهتشریفاتترکیاومحدودمناقصهطریقاز

طبق روشزیر،ھایھزینهوھاضریببندھای 3–1 و 3–4،موضوعھایردیفوبھافھرستاینھایردیفواحدبھایجمعبهبرآورد،تھیهھنگام3–7–
.شودمیاعمال3–8،بنددرشدهتعیین

.1پیوستدستورالعملمطابقکارگاهبرچیدنوتجھیزھزینه3–7–1–
طرح ھای غیر عمرانی برای کارھایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 41 (چھل و یک ) درصد و کارھایی که بصورتباالسری3–7–2 –ھزینه

ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می شوند برابر 30(سی) درصد می باشد، ھزینه طرح ھای عمرانی برای کارھایی که به
صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 30 (سی) درصد و کارھایی که بصورت ترک تشریفات مناقصه واگذار (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) می شوند

است.شدهدرج3پیوستبرابر 20(بیست) درصد می باشد، شرح اقالم ھزینه ھای باالسری به عنوان راھنما در در
ضریب ھای منطقه ای مطابق دستورالعمل پیوست 4 .3–7–3–

برای برآورد ھزینـه اجرای ھر کار،مقادیر اقالم آن، براساس نقشه ھای اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف ھای این3–8–
فھرست بھا و ردیف ھای موضوع بندھای 3–1 و 3–4، اندازه گیری می شود. فھرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بھای واحد، مقدار و مبلغ ردیف ھاست،

تھیه می شود.
در این فھرست، مبلغ ھر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بھای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف ھای مربوط به ھر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ
فصل ھا، جمع مبلغ ردیف ھای فھرست بھا برای کار مورد نظر، به دست می آید. ضریب باالسری و ضریب منطقه ای به جمع مبلغ ردیف ھا به صورت خطی
ضرب شده و ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، به آن افزوده می شود. نتیجه، برآورد ھزینه اجرای کار خواھد بود، به مدارک یاد شده، کلیات، مقدمه فصل ھا و

پیوست ھای 5،4،3،2،1 ضمیمه شده، مجموعه تھیه شده، به عنوان فھرست بھا و مقادیر، یا برآورد ھزینه اجرای کار، نامیده می شود.
کهاست،شدهتھیهھاییساختمانسازیمحوطهعملیاتبرایاستفادهمنظوربهخاکی، زیر سازی و آسفالت،عملیاتفصلھایردیفقیمت4–

کهھاییمحوطه سازیدررو،ایناز. شودمیھاآناسمیراندمانبهدسترسیازمانعکار،حجممحدودیتیاآالتماشینعملشعاعمحدودیت
واحدبھایفھرستماشینخاکی باعملیاتفصلاساسبربایدفصل،اینبهمربوطعملیاتھزینهبرآوردھا،سازیآمادهمانندندارند،راشدهیادشرایط

.شودتھیهفرودگاه،باندوآھنراهراه،رشتهپایه
کارخانهیاتولیداز محلآسفالتیبتنخریدھمچنین،واساسواساسزیرمصالحخریدمبنایبرآسفالت،واساسواساسزیرھایردیفقیمت5–

فصلاینازیکھریاھااین فصلبهمربوطکارھایحجمبرآوردکهاست،شدهتھیهساختمانیکارھایسازیمحوطهدراستفادهمنظوربهآسفالت،
تھیهبراینیازموردتجھیزاتاستقرارباشد کهحدیدرھافصلاینبهمربوطکارھایحجمکهمواردیدرنباشد،توجھیقابلوکنندهتعیینرقمھا،

برآوردموردحسببرباشد،بینیپیشوتوجهقابلبتن آسفالتی،تھیهمنظوربهآسفالتکارخانهتجھیزاتوآسفالتواساساساس،زیرسنگیمصالح
فرودگاهباندوآھنراهراه،رشتهپایهواحدبھایفھرستاساسبردستگاه اجراییتصویببابایدشده،ردیفای یادازیکھربهمربوطعملیاتھزینه

.شودتھیه
وآھنراه، راهرشتهپایهواحدبھایفھرستازاستفادهباشده،یادعملیاتاجرایھزینهاست،نیازکوبیشمعوحفاریعملیاتبهکهکارھایی6– در

.شودمیتھیهفرودگاه سازمان برنامه و بودجه کشور،باند
را،ھاآناطالعاتی دربارهنوعھرکلیطوربهوھاآنتھیهمنبعوو تجھیزات،مصالحکاملمشخصاتباید،برآوردکنندهتھیهواحدیامشاورمھندس7–
درجپیمانخصوصیفنیدر مشخصاتوتھیهباشد،داشتهآگاھیآنبهنسبتقیمتپیشنھادارایهبرایپیمانکاراستالزموبودهمؤثرقیمتنظرازکه

.کند
ھراجرایبرآورد ھزینهیامقادیروبھافھرستاست،نیازموردپایهبھایفھرسترشتهیکازبیشھا،آناجرایھزینهبرآوردبرایکهکارھاییدر8–

مقادیروبھافھرست.تھیه می شودجداگانهطوربهمربوطرشتهپایهبھایفھرستکاربرددستورالعملطبق،استرشتهیکبهمربوطکهکارازبخش
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وتفکیکبهکارمختلفبخش ھایبرآوردبرآورد کهخالصهبرگباھمراهشود،میتھیهکارمختلفبخشایبرایترتیباینبهکهاجراھزینهبرآوردیا
یکتنھاکارھانوعایندر.می شوندملحقیکدیگربهاجرای کار،ھزینهبرآوردیامقادیروبھافھرستعنوانبهاست،منعکسآندرنیزجمعصورتبه

.می شودتھیهھا)رشته(تمامکارکلبرایکارگاهبرچیدنوتجھیزفھرست
درومربوط محاسبهھایردیفبر اساسھاطرحآنھزینهباشد،الزمخاصیھایطرحبرداری،خاکمنظوربهخاکحفاظتبرایصورتی که9– در
.شودمیمنظوربرآورد

10– اگر در نظر باشد کار به صورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فھرست بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرای کار، بھای اجزای متشکله کار محاسبه و بر
مبنای آن جدول درصد اجزای متشکله کار (جدول تفکیکی) تھیه می شود. این جدول می بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد.

11– برای برآورد ھزینه اجرای ساختمان ھای اداری، انبارھا و محوطه سازی ھای مربوط به واحد ھای صنعتی، باید از فھرست بھای واحد پایه رشته ابنیه
سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده شود و در مورد آماده سازی زمین و محوطه سازی ھای بزرگ، فھرست بھای واحد پایه رشته راه، راه آھن و باند

ھای بھای واحد پایه در ارتباط با تاسیسات محوطه، مبنای برآورد قرار گیرد. آن قسمت از ساختمانفرودگاه سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر فھرست
ھای مربوطھا که سفت کاری و نازک کاری آنھا مشابه (مانند اسکلت ھای فلزی، آجرکاری، اندودھا و نقاشی) ساختمان ھای غیر صنعتی است و ردیف

به آنھا در این فھرست بھا پیش بینی نشده است، باید با استفاده از فھرست بھای واحد پایه رشته ابنیه سازمان برنامه و بودجه کشور، برآورد گردد.
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

تکلیا

.ھستندیکدیگرمکملوتفکیکقابلغیراجزایھا،ردیفشرحوھافصلمقدمه،کلیاتمفاد-1
درھاردیفازھر یکواحدبھایبلکهنیست،کارکاملمشخصاتکنندهتعیینتنھاییبهکلیات،وھافصلمقدمهدرشدهدرجشرحوھاردیفشرح2-

و ردیف ھای مورد نظر مطابقتفھرست بھاایندرشدهتعیینمشخصاتباوشودانجامفنیمشخصاتونقشهطبقکار،کهاستپرداختقابلصورتی
.باشدداشته

ھایھزینهشاملوعملیات ساختمانی صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی بودهرشتهبهمربوطکارھایاجرایھزینهمتوسطبھا،فھرستاینھایقیمت3-
جاییمصالح، جابهباراندازیوحملبارگیری،تھیه،شامل،نیاز،موردمصالحتامینھمچنینوابزاروآالتماشینانسانی،نیرویبه کارگیریوتامین
فھرستاینھایردیفبھای واحددرمورد)حسب(براندازیراهوآزمایشھزینهاست.کارکاملاجرایکلی،طوربهومصالحاتالفکارگاه،درمصالح

. استشدهپیش بینیبھا
عمقسختی زمین،بابتبھاییاضافهگونهھیچ.استفنیمشخصاتونقشهطبقکار،انجامبرایکاملیھایقیمتبھا،فھرستاینھایقیمت4-
بھاآنبرایبھافھرستدراینبه صراحتآنچهجزکند،مخصوصیاترمشکلراکاراجرایکهدیگرمواردوباراندازیحمل،بارگیری،سوراخ،تعبیهارتفاع،یا

. نیستپرداختقابل،استشدهپیش بینیبھااضافهیا
منظوربه پیمان،منضمکاراجرایھزینهبرآورددرکهصورتیدرکارگاه،برچیدنوتجھیزھزینهوھزینه ھای باالسری، ضرایب منطقه ایبهمربوطمبلغ5-

است، به عبارت دیگر در صورت عدم پیش بینی این ضرایب و یا ھزینه ھا در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمی باشد.محاسبهقابلباشد،شده
یاروزھایبا قیمتآنمقایسهیادیگر،ھایفھرستبابھافھرستاینمقایسهیایکدیگر،بابھافھرستاینھایفصلمقایسهازگیرینتیجهبا6-

.نیستپرداختقابلاست،شدهتعیینصراحتبهآنچهبجزاضافیوجهدیگرمقایسهنوعھریاقیمت،تجزیهبهاستناد
.بودخواھدنافذبرآورد،مرحلهبرایتنھاآنمفاداست،شدهدادهبرآوردنحوهبرایدستورالعملیکهبھافھرستاینازبخشھردر7-
پیمان، شامل نشریات و استانداردھا صنعت نفت و سازمان برنامه و بودجهبهمنضمفنیمشخصاتبھا،فھرستایندرفنیمشخصاتازمنظور-٨

.استلوازموھادستگاهسازندگانھایدستورالعملودستور کارھای ابالغیوپیمانبهمنضماجراییھاینقشهدرشدهتعیینمشخصاتوکشور
. استپرتلندسیمانمنظوراست،نشدهمشخصسیماننوعکهھاییردیف9- در
برایتنھااز آن،بیشحملھزینه.استشدهمنظوربھافھرستاینھایردیفقیمتدرمصالحباراندازیوکیلومتر30تاحملبارگیری،ھزینه10-

محاسبه می شود.است،شدهبینیپیشمربوط فصلمقدمهدرکهمواردی
.استنافذنیزساختهپیشبتنبرایموردبرحسباست،شدهبینیپیشدرجابتنفصلمقدمهدرکهعمومیشرایط11-
.برسدمشاورمھندستاییدبهسفارشازقبلفنی،مشخصاتباتطبیقنظرازبایدنیاز،موردتجھیزاتومصالحفنیکاتالوگیانمونه12-
با،مجلس ھا استو صورتکارھادستوراجرایی،ھاینقشهدرشدهدرجابعادطبقکهشده،انجامکارھایابعاداساسبرکارھا،گیریاندازه13-

اندازهاست،پیش بینی شدهبھااین فھرستدرگیریاندازهبرایایویژهروشکهمواردیدر.گیردمیصورتھا،فصلمقدمهوکلیاتمفادبهتوجه
.شودمیانجامشدهتعیینروشبهگیری

ھاآنباید مطابقتمیلگرد،نصبوھاکنیپیمانندنیست،میسربعدًاھاآنکاملبازرسیامکانوشودمیپوشیدهکارانجامازپسکهعملیاتی14-
.جلسه شودصورتمشاور،مھندسباشدن،پوشیدهازقبلوکاراجرایحینکارھا،دستوروفنیمشخصاتاجرایی،ھاینقشهبا

وآب داردر محیطکارپیشرفتکندیھایھزینهشاملاست،شدهبینیپیشزیرزمینیآبتراززیرکاراجرایبھایاضافهصورتبهکهھاییردیف15-
وبرسدمشاورتایید مھندسبهآن،مشابهوسیلهموتوری یااز تلمبهاستفادهلزومکهشودمیپرداختصورتیدرواستموتوریتلمبهباآبتخلیه

.گیردمیتعلقانجام شود،زیرزمینیآبتراززیرکهعملیاتازقسمتآنبهشده،ھای یادردیف.شودمجلسصورتکارانجامازپس
.شودمیپرداختومنظورموقتھایوضعیتتصوردر2پیوستطبقکار،پایمصالح16-
. استشدهمحاسبه1398سالچھارمماھهسهھایقیمتمبنایبربھافھرستاین17-
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فصل اول - عملیات تخریب

1 – ردیف ھای تخریب، سوراخ کردن و شیار در آوردن در بتن منظور شده در این فصل، مربوط به تغییر نقشه ھای اجرایی کارھای در دست اجرا طبق دستور
کارفرما یا مھندس مشاور، یا تغییر و بھسازی واحدھای در حال بھره برداری می باشد. در صورت انجام عملیات تخریب در واحدھای در حال بھره برداری باید

اخذ گردد.HSEمجوز ھای الزم از واحد 

2 – تخریب بتن پوششی داخل تجھیزات یا  بتن داخل مخزن ھای سوخت یا  بتن مجاور سازه ھا و تجھیزات حساس یا  بتن مجاور سازه ھا و تجھیزاتی كه
مستلزم رعایت دقیق دستورالعمل ایمنی است، مشمول قیمت ھای این فصل نیست .

3 – ھزینه جمع آوری، بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت در كارگاه و باراندازی در قیمت ھا منظور شده است و در صورتی كه
طبق نظر مھندس مشاور، الزم شود مصالح تخریب شده از محل انباشت موقت خارج شود، بھای بارگیری، حمل و باراندازی آن ، طبق ردیف ھای مربوط به
حمل، از فصل عملیات خاکی، زیر سازی و آسفالت، براساس حجم قسمت ھای تخریب شده قبل از تخریب، با اعمال ضریب 1/30، محاسبه و پرداخت می

شود.

4 – ھزینه عملیاتی از تخریب كه برای آنھا ردیفی در این فصل پیش بینی نشده است، با استفاده از فصل تخریب فھرست بھای واحد پایه رشته ابنیه
سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در برآورد ھزینه اجرای كار منظور می شود .

5- برای سوراخ کردن انواع سقف بتنی، کلیه سقف ھای تیرچه بلوک، سقف ھای کامپوزیت و ... که از مصالح بتنی استفاده شده از ردیف ھای 570104001
الی 570104003 استفاده گردد.
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(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل اول - عملیات تخريب

تخریب کلی بتن مسلح با ھر عیار سیمان و با ھر وسیله دستی و یا0101001
مکانیکی و بریدن میلگرد.

4,029,650متر مکعب 57

3,311,220متر مکعبتخريب کلی بتن غیر مسلح با ھر وسیله.0101002 57

سوراخ کردن سقف یا دیوارھای غیر بتنی با ھر نوع مالت به سطح0103001
متر مربع.0/005مقطع تا 

421,450مترطول 57

سوراخ کردن سقف یا دیوارھای غیر بتنی با ھر نوع مالت به سطح0103002
متر مربع.0/1تا 0/005مقطع بیش از 

736,370مترطول 57

متر مربع که به سطح0/05برای ھر 570103002اضافه بھا به ردیف 0103003
مقطع اضافه شود.

380,470مترطول 57

913,240متر طولمتر مربع.0/005سوراخ کردن دال يا ديوار بتنی، به سطح مقطع تا 0104001 57

متر0/05تا 0/005سوراخ کردن دال يا ديوار بتنی به سطح مقطع از 0104002
مربع.

2,250,580متر طول 57

متر مربع که به سطح0/05رای ھر 010400257اضافه بھا به رديف 0104003
مقطع اضافه شود.

2,250,580متر طول 57

ایجاد شیار برای عبور لوله آب، گاز و سایر تاسیسات تا سطح مقطع0105001
سانتیمتر مربع در سطوح بتنی.20

385,610متر طول 57

ایجاد شیار برای عبور لوله آب، گاز و سایر تاسیسات تا سطح مقطع0105002
سانتیمتر مربع در سطوح بتنی.40تا 20بیش از 

506,230مترطول 57

40، اگر سطح مقطع شیار بیش از 010500257اضافه بھا به رديف 0105003
سانتیمتر مربع باشد، به ازای ھر يک سانتیمتر مربع که به سطح

مقطع شیار اضافه شود.

22,500متر طول 57

ایجاد شیار برای عبور لوله آب، گاز و سایر تاسیسات تا سطح مقطع0106001
سانتیمتر مربع در سطوح بنایی و غیر بتنی.20

76,200مترطول 57

ایجاد شیار برای عبور لوله آب، گاز و سایر تاسیسات تا سطح مقطع0106002
سانتیمتر مربع در سطوح بنایی و غیر بتنی.40تا 20بیش از 

154,720مترطول 57

برای ھر یک سانتیمتر مربع که به570106002اضافه بھا به ردیف 0106003
سطح اضافه شود.

4,280مترطول 57

سانتیمتر وعمق تا8شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا 0107002
سانتیمتر برای اجراي کانال ھای خطوط لوله و ساير تاسیسات با10

ماشین شیار زن .

72,430متر طول 57

به ازای ھر سانتیمتر عمق بیش از010700257اضافه بھا به  رديف 0107003
سانتیمتر (کسر سانتیمتر ، يک سانتیمتر حساب مي شود).10

6,420متر طول 57

تخريب ھر نوع پوشش پیاده روھا به استثنای پوشش آسفالت و0108001
بتن.

66,410متر مربع 57
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فصل دوم - عملیات خاکی، زیر سازی و آسفالت
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فصل دوم- عملیات خاکی، زیر سازی و آسفالت

مقدمه  :
1 – انواع زمین ھا، به صورت زیر طبقه بندی می شوند :

1–1– زمین ھای لجنی، زمین ھایی ھستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سھولت مقدور نباشد .
1–2–زمین ھای نرم، زمین ھایی ھستند که انجام عملیات در آنھا، به صورت دستی با بیل و بصورت ماشینی با بولدوزر تا قدرت 150 قوه اسب یا وسایل

مشابه، بدون استفاده از ریپر عملی است .
1–3–زمین ھای سخت، زمین ھایی ھستند که انجام عملیات در آنھا، به صورت دستی با کلنگ و یا دج بر و بصورت ماشینی با بولدوزر تا قدرت 300 قوه

اسب یا وسایل مشابه، با  استفاده از ریپر عملی است .
1–4– زمین ھای سنگی، زمین ھایی ھستند که برای کندن آنھا،به صورت دستی از چکش ھای بادی سنگبری و یا مواد سوزا و منفجره و بصورت
ماشینی از ماشین آالت سنگین مانند بولدوزر با قدرت بیش از 300 قوه اسب و یا مواد سوزا و منفجره استفاده گردد زمین ھایی که در آن ھا قطعات
معمولی سنگ (سنگ ھایی که با وسایل دستی قابل جابجایی است) توام با خاک یا مخلوط  شن و ماسه وجود داشته باشد زمین سنگی تلقی نمی

شوند.
1–5–طبقه بندی زمین با تایید مھندس مشاور و تصویب کارفرما تعیین می شود.

2 –  قیمت ردیف ھای این فصل، براساس کار اجرا شده طبق نقشه ھا، دستور کارھا و صورت مجلس ھا، محاسبه می شود و از بابت تغییر حجم ناشی از
نشست، تورم یا کوبیدن، ھیچگونه پرداخت جداگانه ای به عمل نمی آید.

3 – در این فصل، منظور از ریختن خاک کنده شده در کنار محل مربوط، ریختن خاک کنده شده به کنار محل پی و کانال است .

4 – در مواردی که برای اجرای پی سازی و احداث دیوارھا، فاصله ای بین دیواره پی کنی و پی سازی الزم باشد که در نقشه ھای اجرایی پیش بینی نشده
است، این فاصله در حد نیاز اجرای کار، با تشخیص و تأیید مھندس مشاور تعیین و به ابعاد  پی کنی اضافه می شود. این فاصله اضافی، بعد از اتمام عملیات

باید با مصالح مورد قبول مھندس مشاور پر و در صورت لزوم کوبیده شده و بھای آن طبق ردیف ھای مربوط پرداخت شود. 

5 – در محل ھایی که برای برداشت مصالح رودخانه ای یا ماسه بادی ، ھزینه ھایی به عنوان عوارض ، ارزش قبل از استخراج  ومانند آن تعلق می گیرد ،
ھنگام تھیه برآورد ، ردیف ستاره داری به صورت اضافه بھا ، برای جبران ھزینه یاد شده منظور می شود. در صورت عدم پیش بینی این اضافه بھا، ھیچگونه
پرداختی انجام نمی شود، چنانچه بعد از تاریخ ارایه پیشنھاد قیمت پیمانکار، عوارض جدید وضع شود یا میزان آن افزایش یابد، ھزینه ھای مربوط پس از تأیید

مھندس مشاور و کارفرما پرداخت می شود .

6 – بھای تھیه و حمل آب مصرفی عملیات خاکی، در قیمت ھا پیش بینی شده است .

7 – قیمت ردیف ھای پی کنی و كانال كني در محوطه ھای صنعتی برای انجام عملیات با دست یا با وسایل مکانیکی و يا تركیبي از آن دو متناسب با نیاز و
شرایط اجرای کار می باشد و برای انجام عملیات بصورت دستی و ماشینی به تنھایی ھیچ گونه پرداخت جداگانه و اضافی صورت نمی گیرد.

8 -منظور از عمق کانال در ردیف ھای این فصل ، اختالف ارتفاع بین کف کانال و متوسط رقوم سطح زمین دو طرف کانال است و منظور از عرض کانال، عرض
کف کانال است که در نقشه ھای اجرایی مشخص شده است .

9- در صورتی که بنا به تشخیص مھندس مشاور و تأیید کارفرما الزم شود خاک ھای اضافی حاصل از کانال کنی جمع آوری و حمل شود ، ھزینه آن از ردیف
مربوط پرداخت می گردد .

10– ھرگاه خاک حاصل از پی کنی ، کانال کنی، ھمزمان با کندن به داخل وسیله حمل تخلیه شود، در این حالت نیز ردیف 570204005 قابل پرداخت است .

11- ردیف 570204007 در ھر مورد تنھا برای یک بار پرداخت می شود و اندازه گیری آن برای خاکی که از کنار ترانشه به دپو منتقل می شود ، و یا از دپو به
کنار ترانشه برگشت داده شده است، برحسب حجم محل حفاری یا خاکریز انجام می شود. در صورت پرداخت ردیف 570204005 ردیف 570204007 پرداخت

نمی شود.

12- در قیمت ردیف ھای اجرای روسازی سواره و پیاده روھا در محل عبور خط لوله ، ھزینه برداشتن خاک ھم حجم مصالح روسازی و ھزینه ھای مربوط به
تھیه، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، پیش بینی شده است .

13- در صورت استفاده از مصالح اساس و زیر اساس برای زیر سازی پی مخازن از ردیف ھای 570206001 الی 570206004 مطابق مشخصات فنی استفاده
می گردد، در صورت استفاده از سایر مصالح حسب مورد از ردیف ھای مرتبط استفاده شود.

14- در ردیف نقب زنی به صورت دستی ھزینه ھای مربوط به عملیات بنایی، پرکردن فضای خالی بین محل حفاری و کول و ھمچنین کول و لوله غالف منظور
نشده است.

15– برداشت خاک نباتی در محل احداث پی مخازن ذخیره و یا سایر تاسیسات، مطابق مشخصات فنی و نقشه ھا منضم به پیمان محاسبه و پرداخت می
10 در محل ھای مورد تایید مھندس مشاور و با تصویب کارفرما قابل محاسبهcmگردد در صورت عدم درج عمق برداشت خاک نباتی در اسناد پیمان، معادل 

می باشد.

16–در ردیف ھای که به تھیه، حمل و باراندازی مصالح اشاره شده است، حمل مصالح تا فاصله 30 کیلومتر در قیمت ردیف ھای مذکور لحاظ گردیده است.
30 از ردیف 570204006 به تناسب فاصله حمل قابل پرداخت می باشد.kmھزینه حمل مازاد بر 

17–بھای ردیف ھای پی کنی و کانال کنی در زمین ھای سنگی مطابق احجام درج شده در نقشه ھای اجرایی منضم به پیمان محاسبه و پرداخت می گردد
و ھیچ گونه ھزینه اضافی جھت استفاده از چکش ھیدرولیکی مواد سوزا و یا سایر تجھیزات و مصالح پرداخت نمی گردد.

18–چنانچه خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی بیش از اندازه درج شده در نقشه ھای اجرایی و دستور کارھا انجام شود، پر کردن مجدد قسمت ھای اضافی
با مصالح با کیفیت و قابل قبول مھندس مشاور و در صورت لزوم کوبیدن ان، به عھده پیمانکار است و از این بابت وجھی پرداخت نخواھد شد. 
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فصل دوم - عملیات خاکی، زیر سازی و آسفالت

برداشت خاک نباتی از محل احداث پی مخزن ھای نفت يا ساير0201001
تاسیسات تا عمق الزم (ماشینی/دستی).

17,500متر مکعب 57

متر و ريختن خاک کنده شده در2پی کنی در زمین ھای نرم تا عمق 0201002
کنار محل ھای مربوط(ماشینی/دستی).

60,640متر مکعب 57

متر و ريختن مواد حاصل در2پی کنی در زمین ھای سخت، تا عمق 0201003
کنار محل ھای مربوط(ماشینی/دستی).

130,960متر مکعب 57

متر و ريختن مواد حاصل در2پي کنی  در زمین ھای سنگی، تا عمق 0201004
کنار محل مربوط(ماشینی/دستی).

1,079,580متر مکعب 57

متر و حمل و تخلیه مواد2پي کني در زمین ھاي لجني، تا عمق 0201005
کنده شده تا محل انباشت موقت در کارگاه(ماشینی/دستی).

157,560متر مکعب 57

متر2اضافه بھا به ردبفھای پی کنی  ھرگاه عمق پی کنی بیش از 0201006
متر4تا 3متر یکبار 3تا 2باشد برای حجم خاک واقع شده در عمق 

دوبار به ھمین ترتیب برای عمق ھای بیشتر(ماشینی/دستی).

28,190متر مکعب 57

متر و ریختن خاک کنده شده2کانال کنی  در زمینھای نرم تا عمق 0201007
در کنار محل ھای مربوط(ماشینی/دستی).

74,160متر مکعب 57

متر و ریختن خاک کنده2کانال کنی  در زمینھای سخت تا عمق 0201008
شده در کنار محل ھای مربوط(ماشینی/دستی).

149,890متر مکعب 57

متر و ریختن خاک کنده2کانال کنی  در زمینھای سنگی تا عمق 0201009
شده در کنار محل ھای مربوط(ماشینی/دستی).

1,201,450متر مکعب 57

متر و حمل و تخلیه مواد2کانال کني  در زمین ھای لجنی تا عمق 0201010
کنده شده تا محل انباشت موقت در کارگاه(ماشینی/دستی).

181,970متر مکعب 57

اضافه بھا  به رديف ھای پی کنی ، کانال کنی ھرگاه عمق کانال0201011
متر يک بار3تا 2متر باشد، براي حجم واقع شده در عمق 2بیش از 

متر سه بار به ھمین ترتیب براي عمق5تا 4متر دو بار و  4تا 3،  
ھاي بیشتر (ماشینی/دستی).

33,490متر مکعب 57

اضافه بھا، به رديف ھای پی کنی و کانال کنی،  در صورتی که0201012
عملیات در پايین تر از سطح آب زير زمینی صورت گیرد برای آن

قسمت از عملیات که زیر تراز آب زیر زمینی انجام می
شود(ماشینی/دستی).

119,300متر مکعب 57

حفر تونل(نقب) به روش دستی جھت عبور خطوط لوله در زمین غیر0202011
متر بیرون از تونل.10متر و حمل تا 20سنگی تا عمق 

2,380,090متر مکعب 57

خاکريزی اطراف سازه ھا، پخش و تسطیح و کوبیدن خاک در قشر0203001
سانتیمتر، در ھر عمق و ارتفاع با تراکم تعیین شده15ھای حداکثر 

در مشخصات فنی.

153,780متر مکعب 57

ریختن خاک ھا با مصالح موجود کنار پی ھا و کانالھا به درون پی ھا0203008
و کانال ھا (به روش دستی/ماشینی)

26,780متر مکعب 57

تھیه مصالح رودخانه ای (توونان) بارگیری، حمل ، باراندازی، پخش0204001
،تسطیح  و كوبیدن آن با تراكم تعیین شده در  مشخصات فني.

508,230متر مکعب 57

تھیه خاک مناسب از خارج کارگاه، بارگیری، حمل، باراندازی پخش0204002
تسطیح  و كوبیدن آن با تراكم تعیین شده در  مشخصات فنی.

354,460متر مکعب 57

تھیه ماسه بادی، شامل کندن، بارگیری و حمل و باراندازی در کنار0204003
محل مصرف، پخش، تسطیح کوبیدن آن با تراکم تعیین شده در

مشخصات فنی. 

457,860متر مکعب 57

سرند کردن خاک، شن يا ماسه، بر حسب حجم مواد سرندی0204004
مطابق نقشه ھای اجرایی.

142,140متر مکعب 57

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی يا خاک ھای توده شده و حمل0204005
کیلومتری از2آن با کامیون يا ھر نوع وسیله مکانیکی ديگر تا فاصله 

مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.

54,250متر مکعب 57

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی يا خاک ھا ی توده شده، در راه ھای0204006
2وقتی که فاصله حمل بیش از 570204005آسفالتی موضوع رديف 

کیلومتر .2کیلومتر باشد،برای ھرکیلومتر مازاد بر 

9,090متر مکعب 57

متر با ھر وسیله مكانیكی ، از50جابه جايی خاک تا فاصله حداكثر0204007
كنار كانال به محل دپو يا برعكس ، در مواردی كه بارگیری و باراندازی

انجام نمي شود .

10,030متر مکعب 57
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آب پاشی و کوبیدن سطوح خاک برداری شده يا سطح زمین طبیعی،0204009
در کف ابنیه و پشت پی ھا و موارد مشابه با تراکم تعیین شده در

مشخصات فنی.

17,490متر مربع 57

تھیه مصالح زھکشی طبق مشخصات و به کار بردن آن در زھکشی0204017
ھا.

795,940متر مکعب 57

تھیه و حمل و ريختن ماسه شسته رودخانه در داخل كانا لھا،اطراف0204018
پی ھا و لوله ھا، كف ساختمان ھا، روی بام ھا معابر، محوطه ھا و
يا ھر محل ديگری كه الزم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن ھا

در ضخامت ھای الزم.

993,770متر مکعب 57

تھیه، حمل و ريختن ماسه كفی (خاكدار) در داخل كانال ھا، اطراف0204019
پي ھا و لوله ھا، كف ساختما ن ھا،معابر، محوطه ھا و يا ھر محل
ديگری كه الزم باشد،به انضمام پخش و تسطیح آن ھا در ضخامت

ھای الزم.

828,010متر مکعب 57

تھیه، حمل و ريختن شن طبیعی در داخل كانال ھا،اطراف پی ھا و0204020
لوله ھا، كف ساختما ن ھا، معابر محوطه ھا يا ھر محل ديگری كه

الزم باشد،  به انضمام پخش و تسطیح آن ھا در ضخامت ھای الزم.

779,420متر مکعب 57

تھیه، حمل و ريختن شن نقلی در معابر، محوطه ھا و يا ھر محل0204021
ديگری كه الزم باشد، به انضمام پخش وتسطیح آن ھا در ضخامت

ھای الزم.

801,420متر مکعب 57

تھیه، حمل و ريختن ماسه بادی، در داخل كانال ھا،اطراف پی ھا و0204022
لوله ھای كف ساختمان ھا، روی بام ھا،معابر، محوطه ھا و ياھر

محل ديگری كه الزم باشد،به انضمام پخش و تسطیح آن ھا در
ضخامتھای الزم.

752,410متر مکعب 57

تھیه، حمل مصالح و ساخت ديوار حدود مخزن بامصالح شنی و خاک0205001
سانتیمتر قسمت بااليی که با وسايل دستی80رس برای 

ومکانیکی و با تراکم  تعیین شده در مشخصات فنی کوبیده شود.

775,010متر مکعب 57

تھیه ، حمل مصالح و ساخت ديوار حدود مخزن با مصالح شنی و0205002
سانتیمتر قسمت80خاک رس تا ھر ارتفاع ازسطح زمین (به استثنای

) که با وسايل دستی وبا تراکم570205001بااليی  مندرج در رديف 
تعیین شده  مطابق با مشخصات فنی كوبیده شود .

811,980متر مکعب 57

تھیه، حمل مصالح و ساخت ديوار حدود مخزن بامصالح شنی و خاک0205003
سانتیمتر قسمت80رس تا ھر ارتفاع از سطح زمین (به استثنای 

) که با وسايل مکانیکی طبق570205001بااليی مندرج در رديف 
مشخصات فنی کوبیده شود.

574,270متر مکعب 57

516,080متر مکعبتھیه مصالح زيراساس با دانه بندی تعیین شده در مشخصات فنی.0206001 57

722,780متر مکعبتھیه مصالح  اساس با دانه بندی تعیین شده در مشخصات فنی.0206002 57

پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرھای زير اساس به ضخامت0206003
% تراکم به روش آشو اصالحی.100سانتیمتر با حداقل 15تا 

77,840متر مکعب 57

پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرھای اساس به ضخامت0206004
% تراکم به روش آشو اصالحی.100سانتیمتر با حداقل 15تا 10

69,580متر مکعب 57

تھیه مصالح و اجرای اندود پريمكت روی پی مخزن ھا و ساير0207001
تجھیزات.

47,440کیلوگرم 57

تھیه و اجرای بتن آسفالتی با قیر مناسب و با سنگ شکسته از0207002
مصالح رودخانه ای  و کوبیدن با غلطک مناسب (بازای ھر سانتیمتر

ضخامت).

98,820متر مربع 57

تھیه و اجرای بتن آسفالتی نرم پشت بامی در پیاده روھا و کوبیدن آن0207003
سانتی متر.3با بام غلتان يا وسايل مشابه با ضخامت 

374,850متر مربع 57

برای ھر يک سانتیمتر افزايش020700357اضافه بھا به رديف0207004
ضخامت.

105,240متر مربع 57

رو و پیاده رو، شامل كندن مجدداجرای روسازی مسیر لوله در سواره0208001
خاک روی كانال ، تھیه مصالح اساس و زيراساس ، ريختن ، پخش و

كوبیدن  آن با تراكم الزم .

2,061,410متر مکعب 57

اجرای روسازی مسیر لوله ، شامل كندن مجدد خاك روی كانال ، آب0208002
پاشی و كوبیدن بستر ، تھیه مصالح ، ريختن ، پخش و كوبیدن

آسفالت ، به انضمام تك كت و پريمكت .

165,460متر مربع 57
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تھیه مصالح و اجرای كامل روسازی در مسیر لوله ،با بلوك ھای بتني0208003
به اشكال مختلف (مانند ھشت ضلعی و دمبلی)، به انضمام كندن

مجدد خاك روی كانال، آب پاشی و كوبیدن بستر .

926,350متر مربع 57

تھیه مصالح و اجرای كامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش0208004
موزايیک، به انضمام كندن مجدد خاک روی كانال، آب پاشی و كوبیدن

بستر.

666,400متر مربع 57
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سوم - قالب بندی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم- قالب بندی 

1 – قالب ھای موضوع ردیف ھای این فصل ، قالب فلزی یا قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد خارجی (چوب کاج وارداتی یا چوب روسی) یا تخته چندال و
یا تركیبی از آن دو است .

2 – منظور از ارتفاع در ردیف ھای این فصل، به شرح زیر است :
1-2 در مورد ستون و دیوار در طبقه اول روی پی، ارتفاع متوسط ستون یا دیوار نسبت به رقوم روی پی كه ستون یا دیوار روی آن قرار می گیرد، و در

طبقات بعدی، ارتفاع متوسط ستون یا دیوار نسبت به كف ھمان طبقه .
2-2 در مورد تیر و دال (تاوه)، ارتفاع متوسط قرار گرفتن پای شمع ھای قالب بندی تا سطح زیرین تیرو دال.

3 – منظور از كف طبقه در این فصل، كف سازه ای طبقه است.

4 – منظور از چوب بست در این فصل، مجموعه ای از قطعات فلزی یا چوبی یا ترکیبی  از آن دو، به صورت افقی، قایم ، مایل و یا قوسی است كه برای
نگھداری قالب و انتقال نیروھای  ناشی ازبتن ریزی از قالب به زمین یا سایر تكیه گاه ھا، به كار برده می شود .

5- منظور از پشت بند ، قطعات فلزی یا چوبی یا ترکیبی از چوب و فلزی بصورت افقی، قایم، مایل و یا قوسی است كه از آنھا برای اتصال قطعات قالب به
یكدیگر و تقویت آنھا، استفاده می شود .

6- سطح قالب دیوارھا و ستون ھا و تاوه ھا باید صاف باشد و قالب بندی با دقتی انجام شود كه سطح تمام شده بتن صاف و بدون برآمدگی یا فرورفتگی
باشد. در كارھای یاد شده چنانچه از قالب چوبی استفاده شود، ھزینه رنده كردن قالب در بھای ردیف ھای مربوط پیش بینی شده است .

7 – منظور از فاصله نگھدار در دیوارھا، لوله فلزی یا پالستیكی و میله دو سر رزوه و واشر و مھره است كه برای مقابله با فشار بتن، مورد استفاده قرار می
گیرد و بھای آنھا در ردیف ھای قالب بندی دیوارھا، منظور شده است  و چنانچه برای منابع آب، قیدھای مخصوصی برای جلوگیری از نفوذ آب مصرف شود،

اضافه بھای مربوط در ردیف 570308001 پیش بینی شده است .

8 – در اندازه گیری قالب بندی ھا، سطوح بتن ریخته شده كه درتماس با قالب است، مالك محاسبه قرار می گیرد.

9 – در ردیف ھای این فصل، ھزینه ھای پشت بند، چوب بست و باز كردن قالب و اجرای كامل كار در نظر گرفته شده است .

10 – در ردیف ھای قالب بندی این فصل، بھای ماده رھاساز ( روغن و مانند آن )، سیم و میخ الزم، در قیمت ھا منظور شده است .

11 – بھای انجام عملیات الزم برای ایجاد پخ در گوشه قالب ھا، در قیمت ھای این فصل منظور شده است.

12 – قالب بندی ستون پایه ھا ( پدستال ھا )، با توجه به سطح مقطع، از ردیف ھای قالب بندی ستون ھا و شناژھای قایم پرداخت می شود .  

13 – انجام عملیات الزم جھت قطع بتن با استفاده از ھرنوع مصالح اعم از رابیتس، قالب ھای مختلف و یا ... در محل ھای تعیین شده در نقشه ھا  و یا
مورد تایید مھندس مشاور  از ردیف 570308005 برای سطح قطع شونده یکبار محاسبه و پرداخت      می گردد.

14 – در محاسبه مساحت قالب بندی، سطح سوراخ ھای تا 0/5 متر مربع از سطح قالب بندی كسر نمی شود .

15 – قالب بندی سازه ھای سنگین و در ارتفاع، مانند تاوه ھای با ضخامت زیاد و سقف اتاق کنترل كه قالب بندی آنھا با استفاده از روش ھای متعارف از
جمله استفاده از شمع برای نگھداری قالب ، قابل انجام نیست و  نیاز به طراحی سازه خاصی می باشد،  شامل ردیف ھای این فصل نیست .

16 – در مواردی كه طبق نقشه یا دستور كار مھندس مشاور، قالب در كار باقی بماند،  ردیف 570308008 ، پرداخت می شود .

17 -با پرداخت ردیف ھای 570309001 و 570309002  ، در ارتباط با درزھای انبساط و درزھای كف سازی ھای بتنی ، قالب بندی دو وجه درز كه مجاور
یكدیگر قرار گرفته اند، پرداخت نمی شود .

18 – ھزینه تخته گذاری و چوب بست الزم برای جلوگیری از ریزش خاك در پی ھا و كانال ھا (در صورت نیاز و اجرا)، با دستور كار مھندس مشاور و تنظیم
صورت جلسه اجرایی،  برحسب سطحی كه تخته كوبی شده است (سطح تماس تخته با دیواره پی) ، طبق ردیف 570310001 پرداخت می شود .
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سوم - قالب بندی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - قالب بندی

599,140متر مربعتھیه وسايل و قالب بندی در پی ھا و شناژھای مربوط به آن.0301001 57

تھیه وسايل و قالب بندی، در ديوارھای بتنی که ارتفاع ديوار حداکثر0302001
متر باشد.3/5

820,860متر مربع 57

تھیه وسايل و قالب بندی، در ديوارھای بتنی که ارتفاع ديوار بیش از0302002
متر باشد.5/5متر و حداکثر 3/5

898,300متر مربع 57

تھیه وسايل و قالب بندی، در ديوارھای بتنی که ارتفاع ديوار بیش از0302003
متر باشد.7/5متر و حداکثر 5/5

683,590متر مربع 57

تھیه وسايل و قالب بندی، در ديوارھای بتنی که ارتفاع ديوار بیش از0302004
متر باشد.10متر و حداکثر 7/5

955,750متر مربع 57

تھیه وسايل و قالب بندی در ستون ھا و شناژھای قائم با مقطع0303001
متر.3/5چھار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 

855,130متر مربع 57

تھیه وسايل و قالب بندی در ستون ھا و شناژھای قائم با مقطع0303002
متر.5/5متر و حداکثر 3/5چھار ضلعی تا ارتفاع بیش از 

914,270متر مربع 57

تھیه وسايل و قالب بندی در ستون ھا و شناژھای قائم با مقطع0303003
متر.7/5متر و حداکثر 5/5چھار ضلعی تا ارتفاع بیش از 

992,960متر مربع 57

تھیه وسايل و قالب بندی در ستون ھا و شناژھای قائم با مقطع0303004
متر.10متر و حداکثر 7/5چھار ضلعی تا ارتفاع بیش از 

1,034,890متر مربع 57

3/5تھیه وسايل و قالب بندی، در تاوه ھا (دال ھا)  تا ارتفاع حداکثر 0304001
متر.

867,160متر مربع 57

تھیه وسايل و قالب بندی، در تاوه ھا (دال ھا) در صورتی که ارتفاع0304002
متر باشد.5/5متر تا حداکثر 3/5بیش از 

963,220متر مربع 57

تھیه وسايل و قالب بندی، در تاوه ھا (دال ھا) در صورتی که ارتفاع0304003
متر باشد.7/5متر تا حداکثر 5/5بیش از 

1,142,430متر مربع 57

تھیه وسايل و قالب بندی، در تاوه ھا (دال ھا) در صورتی که ارتفاع0304004
متر باشد.10متر تا حداکثر 7/5بیش از 

1,373,720متر مربع 57

1,045,740متر مربعمتر.3/5تھیه وسايل و قالب بندی، در تیرھای بتنی تا ارتفاع حداکثر 0305001 57

تھیه وسايل و قالب بندی، در تیرھای بتنی در صورتی که ارتفاع بیش0305002
متر باشد.5/5متر و حداکثر 3/5از  

1,193,720متر مربع 57

تھیه وسايل و قالب بندی، در تیرھای بتنی در صورتی که ارتفاع بیش0305003
متر باشد.7/5متر و حداکثر 5/5از 

1,457,470متر مربع 57

تھیه وسايل و قالب بندی، در تیرھای بتنی در صورتی که ارتفاع بیش0305004
متر باشد.10متر و حداکثر 7/5از 

1,837,690متر مربع 57

تھیه وسايل و قالب بندی در پله ھای بتنی شامل تیر، دال، دست0306001
انداز کف پله و مانند آن در ھر ارتفاع و به ھر شکل.

947,500متر مربع 57

قالب بندی جعبه ھای جای میل مھار و سوراخ ھای عبور  تاسیسات0307001
از داخل بتن، ھر گاه سطح مقطع عمود بر محور عبور تاسیسات در

سانتیمتر مربع باشد.255ھر يک تا 

1,079,960متر مربع 57

قالب بندی جعبه ھای جای میل مھار و سوراخ ھای عبور  تاسیسات0307002
از داخل بتن،  ھر گاه سطح مقطع عمود بر محور عبور تاسیسات در

سانتیمتر مربع باشد.1500سانتیمتر مربع تا 255ھر يک، 

1,132,530متر مربع 57

قالب بندی با استفاده از قالب فلزی، پشت بند،چوب بست،0307003
داربست، سكوھا و تمام تجھیزات الزم برای قالب ھای لغزنده قايم،

با سطح مقطع ثابت.

412,930متر مربع 57

اضافه بھا به رديف قالب بندی ديوارھا در صورتی که به جای بولت از0308001
فاصله نگھدارھای مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود.

14,880متر مربع 57

اضافه بھا به رديف ھای قالبندی براي سطوح منحنی، به استثنای0308002
ستون ھا.

299,680متر مربع 57

اضافه بھا به رديف ھای قالب بندی ستون ھا و شناژھای قائم ھر0308003
گاه مقطع آنھا منحنی و غیر چھار ضلعی باشد.

528,000متر مربع 57

اضافه بھا برای قالب بندی تاوه ھا (دال ھا) و تیرھای شیبدار، در0308004
درصد باشد.5صورتی که شیب آنھا بیش از 

35,190متر مربع 57

117,100متر مربعتھیه مصالح و اجرای عملیات الزم جھت قطع بتن.0308005 57
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سوم - قالب بندی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - قالب بندی

اضافه بھا به رديف ھای قالب بندی پی ھا و شناژھای مربوط ھر گاه0308006
مترمربع20مجموع مساحت قالب بندی ھر سازه منفرد، کمتر از 

باشد.

38,960متر مربع 57

اضافه بھا به رديف ھای قالب بندی، در صورتی که عملیات قالب0308007
بندی زير تراز آب ھای زير زمینی انجام شود.

142,420متر مربع 57

اضافه بھای قالب بندی، در صورتی که قالب الزاما در کار باقی0308008
بماند(قالب گم شده).

200,860متر مربع 57

اضافه بھا براي حكمی بودن قالب بندی، با استفاده از تخته نراد0308009
خارجی، برای بتن نمايان (اكسپوز).

315,950متر مربع 57

اضافه بھا برای قالب بندی جدار خارجی ديوارھا،تیرھا و ستون ھا، با0308010
استفاده از قالب فلزی.

222,330متر مربع 57

قالب بندی درز انبساط در بتن، با تمام وسايل الزم به  استثنای درز0309001
انبساط در کف سازی ھای بتنی بر حسب حجم درز.

57,220دسیمتر مکعب 57

تعبیه انواع درز در کف سازي ھای بتنی در موقع اجرا، با تمام وسايل0309002
الزم بدون پرکردن آن بر حسب حجم درز.

38,130دسیمتر مکعب 57

تھیه وسايل، چوب بست و تخته کوبی به انضمام تیرک ھای الزم0310001
براي جلوگیری از ريزش خاک در پی ھا، گودھا و کانال ھا در ھر

عمق.

488,540متر مربع 57

)openningتھیه وسايل، ساخت قالب چوبی به منظور تعبیه بازشو (0310002
و جاي گذاری آن برای بتن ريزی و خارج كردن آن. اندازه گیری بر

حسب سطح جانبی بتن محل باز شو.

645,600متر مربع 57

1,010,160متر مربعتھیه وسايل و قالب بندی  درشناژھای افقی روی ديوار در ھر ارتفاع.0310003 57

484,140متر مربعتھیه وسايل و قالب بندی تیرھا و ستون ھای پیش ساخته بتنی.0311001 57
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھارم - کارھای فوالدی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم – كارھای فوالدی 

مقدمه :
1 – میلگردھای آجدار، از نظر نوع و مطابقت آنھا با مشخصات فنی باید به تایید مھندس مشاور برسد .

2 – در مورد ردیف ھایی كه پرداخت بھای واحد آنھا براساس وزن كار صورت می گیرد، وزن كار ، طبق ابعاد درج شده در نقشه ھا، مشخصات، دستور كارھا و
صورت جلسه ھای تنظیمی و به مأخذ جدول ھای استاندارد مربوط یا جدول ھای كارخانه سازنده، محاسبه و منظور می شود .

3 – در تمام ردیف ھای این فصل، بھای جوشكاری، برشكاری، پرچكاری و سوراخ كاری ھا، و ھمچنین سنگ زدن و مانند آن، منظور شده و از این بابت،
اضافه وجھی پرداخت نمی شود .

4 – ھزینه ھای مربوط به تھیه و مصرف الكترود، پیچ و مھره، مفتول یا سیم آرماتوربندی، لحیم، پرچ و مانند  آن، در قیمت ھای واحد مربوط منظور شده است
.

میاشدST37 5- در ھریک از ردیف ھای این فصل که اشاره ی به نوع فوالد نشده است منظور فوالد نرم 

6 – بھای خرک ھای مورد نیاز كه به منظور حفظ فاصله میلگردھا از یکدیگر و یا از قالب بندی مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می مانند، براساس
تایید مھندس مشاور و صورتجلسه ھای تنظیم شده طبق ردیف ھای مربوط این فصل قابل پرداخت است .

7 - اضافه بھای ردیف 570404002 به تمام میلگردھای مصرفی در تیرچه تعلق مییرد.

لحاظ شده است لذا ھیچ گونه ھزینه اضافه ای بابتAIIIو 8AII - در محاسبه بھای ردیف ھای 570402001 الی 570402003 ھزینه استفاده انواع میلگرد
نوع میلگرد مصرفی پرداخت نمی شود.

9 - بھای تھیه قطعات فوالدی تكیه گاھی برای استقرار و نصب میل مھارھا یا نصب شابلن آنھا در ردیف ھای نصب میل مھارھا منظور شده است .    

10- شرح و بھای 570413001 و 570413002 مربوط به اجرای تکیه گاه ھای خطوط لوله و گذرگاه ھای آنھا است . بھای اجرای تکیه گاه ھای لوله ھا در
واحدھای صنعتی (پاالیشگاه ھا، واحدھای بھره برداری، تلمبه خانه ھا و واحدھای سر چاھی) متناسبا" براساس فھرست ھای مربوط پرداخت می گردد .
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھارم - کارھای فوالدی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چھارم - کارھای فوالدی

10تھیه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا 0401001
میلی متر برای  بتن مسلح با سیم پیچی الزم.

93,210کیلوگرم 57

18تا 12تھیه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر 0401002
میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم.

87,170کیلوگرم 57

10تھیه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا 0402001
میلي متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم.

76,670کیلوگرم 57

18تا 12تھیه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر 0402002
میلی متر  برای بتن مسلح باسیم پیچی الزم.

69,910کیلوگرم 57

و بیش20تھیه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر 0402003
میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم.20از 

66,770کیلوگرم 57

تھیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد ساده0403001
به انضمام بريدن و کار گذاشتن ھمراه با سیم پیچی الزم.

107,250کیلوگرم 57

تھیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد آجدار0403002
به انضمام بريدن و کار گذاشتن ھمراه با سیم پیچی الزم.

89,060کیلوگرم 57

اضافه بھا به رديف ھای میلگرد ھرگاه عملیات پايین تر از آب ھای زير0404001
زمینی انجام شود.

3,390کیلوگرم 57

اضافه بھای مصرف میل گرد، وقتی به صورت خرپا در تیرچه ھای0404002
پیش ساخته سقف بتنی مصرف شود.

1,960کیلوگرم 57

163,500کیلوگرممیلی متر.50تھیه و نصب میل مھار دو سر رزوه با مھره تا قطر 0404003 57

)با مھره مربوطstud boltتھیه و نصب انكربولت، میل مھار و استاد ( 0404004
میلی متر.50تا قطر ST90تا ST45از فوالد 

168,360کیلوگرم 57

در صورتی كه570404004و 404003570اضافه بھا به رديف ھای 0404005
میلی متر باشد.50قطر بولت بیش از 

5,280کیلوگرم 57

51,340کیلوگرممیلی متر (قبل از بتن ريزی).25نصب میل مھار به قطر تا 0405001 57

55,060کیلوگرممیلی متر (قبل از بتن ريزی).50تا 25نصب میل مھار به قطر 0405002 57

66,300کیلوگرممیلی متر (قبل از بتن ريزی).75تا 50نصب میل مھار به قطر 0405003 57

70,010کیلوگرممیلی متر (قبل از بتن ريزی).75نصب میل مھار به قطر بیش از 0405004 57

93,330کیلوگرممیلي متر.25تھیه میل مھار به قطر تا 0406001 57

104,220کیلوگرممیلی متر.25تھیه میل مھار به قطر بیش از 0406002 57

) با بولت ھای تمامinsert plateتھیه و نصب قطعات فلزی تکیه گاه (0407001
رزوه، با سوراخ کردن در روی سطوح بتن مسلح و استفاده از چسب

مخصوص برای پر کردن اطراف آن.

195,390کیلوگرم 57

تھیه نصب دريچه و درپوش ھای آھنی از ورق ساده يا آجدار، سپری،0411001
نبشی، تسمه و ساير پروفیل ھای الزم.

123,240کیلوگرم 57

74,170کیلوگرمتھیه و نصب دريچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور کامل.0411002 57

تھیه و نصب عاليم چدنی برای تعیین نوع و موقعیت تجھیزات لوله0411003
کشی طبق ابعاد تعیین شده درنقشه نمونه شامل تمام ھزينه ھای

تھیه مصالح چدنی و پايه بتنی مربوط.

829,570عدد 57

202,020کیلوگرمتھیه ونصب پله از میلگرد و لوله فوالدی در ديوار حوضچه شیرآالت.0412001 57

تھیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه برای ھواكش سقف يا برای تخلیه0412002
حوضچه شیرآالت .

161,610کیلوگرم 57

تھیه ، ساخت و كار گذاشتن تكیه گاه خطوط لوله روی زمیني با0413001
) مربوط ، و گذرگاه ھای روی لوله ھا وسازهPIPE SHOEكفشک  ( 

ھای مشابه از تیرآھن، نبشی و ورق .

116,810کیلوگرم 57

تھیه ، ساخت و كار گذاشتن تكیه گاه خطوط لوله روی زمیني با0413002
) مربوط ، از لوله و ورق .PIPE SHOEكفشک  ( 

123,930کیلوگرم 57

122,550کیلوگرمتھیه و نصب ورق ھای آجدار برای پوشش سطوح با جوشکاری الزم.0413003 57

229,940کیلوگرماز ورق فوالدی.pull boxتھیه و نصب 0414001 57

تھیه و ساخت قطعات فوالدی از نبشی، سپری،ورق، تسمه، میلگرد0415001
و مانند آن به انضمام شاخک ھای الزم با جوشکاری، برشکاری،

سوراخ کردن و سايیدن و نصب در داخل كارھای بتنی.

129,710کیلوگرم 57
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھارم - کارھای فوالدی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چھارم - کارھای فوالدی

تھیه و اجرای میل گرد، سپری، ناودانی يا نبشی در ديوارھای بنايی0415002
غیر باربر برای مھار ديوار به ستون ھا يا تیرھا.

120,530کیلوگرم 57
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم - بتن درجا و عملیات بنايی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم – بتن درجا و عملیات بنایی 

مقدمه :

1 – در كارھای این فصل، ساخت بتن باید با دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک میكسر انجام شود . بتن ریزی باید با روش و ماشین آالتی كه در مشخصات
فنی پیمان تعیین شده است، اجرا شود.

2 – در ردیف ھای این فصل، منظور از سیمان به طور عام سیمان پرتلند  است، مگر آنكه به صراحت، نوع دیگری تعیین شده باشد.

3 – انتخاب نوع شن و ماسه به صورت طبیعی یا شكسته، برای مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فنی پیمان خواھد بود.

4 – ھزینه دانه بندی مصالح، ساختن و حمل بتن از محل ساخت تا محل مصرف، ریختن بتن به اشكال مختلف، مرتعش كردن بتن ، صعوبت ریختن بتن در بتن
مسلح و ھرگونه افت ناشی از متراكم كردن بتن، ریخت و پاش ناشی از حمل و تخلیه آن، مرطوب نگه داشتن بتن و سایر ھزینه ھای مربوط ، در بھای ردیف

ھا منظور شده است. درمواردی كه خنک كردن یا گرم كردن بتن یا مصالح آن الزم است ، ھزینه جداگانه ای بابت آن پرداخت نمی شود.

5 –  برای اجرای بتن نما، ھیچگونه اضافه بھایی به استثنای ھزینه قالب بندی آن كه در فصل مربوط در نظر گرفته شده است ، پرداخت نمی شود.

6 –  در اندازه گیری، حجم جعبه جای میل مھارھا و سایر فضاھای خالی تعبیه شده در بتن، كه حجم ھر یك0/05 متر مكعب یا كمتر باشد، از حجم بتن كسر
نمی شود.

7 –  دستمزد اضافه نمودن افزودنی ھای بتن در ھزینه ھای ردیف مربوط دیده شده است.

8 –  اضافه بھای ھزینه بتن ریزی پله ھا و پاگردھا، از ردیف 570503001 ، پرداخت می شود.

9- ھزینه اجرای پله سنگی در دیوار حدود مخازن و یا دیوارھای حایل،  از ردیف570512002 (بنایی با سنگ الشه در پی) با 20 درصد اضافه، پرداخت می
شود.

10– اضافه بھای 570502002 به کل حجم بتن آن قسمت از دیوار که ضخامت کمتر از 40 سانتی متر می باشد تعلق می گیرد این اضافه بھا به ازای ھر
سانتیمتر کسر ضخامت یکبار و برای سایر ضخامت ھا به تناسب محاسبه می گردد. 

11 – اضافه بھای ردیف 570503002 ، به سطح شیبدار روی بتن تعلق می گیرد. با پرداخت این ردیف، ردیف 570503001 ، قابل پرداخت نیست .

12 – ردیف 570504001 ، ( كرم بندی )،  وقتی قابل پرداخت است كه كرم بندی مورد نیاز بوده و اجرا شده باشد . به بتن ریزی سقف ھا ، اضافه بھای ردیف
كرم بندی تعلق نمی گیرد .

) نمی باشد و با پرداخت بھای ردیف 570504002 ، بھای ردیف 570504001 ، پرداخت نمی13Lean Concrete – اضافه بھای بتن ریزی كف شامل بتن الغر (
شود.

)جزو عملیات نصب است .14grouting – كار تھیه مصالح و پر كردن فضای جعبه جای میل مھارھا و زیر صفحه ماشین آالت و ستون ھا با مالت مخصوص (
ردیف ھای پیش بینی شده در این فصل در مورد اجرای كار یاد شده ، برای مواردی است كه به دالیلی در نظر باشد این نوع كارھا به پیمانكار ابنیه واگذار

شود كه در این حالت، باید انجام آن به وسیله پیمانكار ابنیه در اسناد و مدارك پیمان تصریح شده و در برآورد ھزینه اجرای كار منظور شود.

15 – اجرای ردیف 570508001 ، مستلزم دستور كار مھندس مشاور است.

16– تعبیه درز انقطاع برای یک وجه بنایی سنگی مطابق ردیف 570512008 قابل محاسبه است و ھیچ گونه اضافه بھای قالب بندی  و یا ھزینه ھای دیگری
به این ردیف تعلق نمی گیرد.

17–بھای تھیه، بارگیری و حمل آب مصرفی جھت ساخت و عمل آوری بتن، در قیمتھای واحد این فصل تا فاصله 30 کیلومتر از محل برداشت تا محل
مصرف و باراندازی منظور شده است. ھرگاه فاصله حمل مازاد بر 30 کیلومتر باشد، بھای حمل اضافی بر مبنای 500 لیتر(250 لیتر برای ساخت و 250 لیتر

برای عمل آوری) برای ھر متر مکعب بتن طبق ردیف 570803001 از فصل حمل پرداخت می شود.
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم - بتن درجا و عملیات بنايی
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فصل پنجم - بتن درجا و عملیات بنايی

100تھیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی يا شکسته، با 0501001
کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.

1,799,460متر مکعب 57

150تھیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی يا شکسته، با 0501002
کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.

1,923,860متر مکعب 57

200تھیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی يا شکسته، با 0501003
کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.

2,101,430متر مکعب 57

250تھیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی يا شکسته، با 0501004
کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.

2,272,170متر مکعب 57

300تھیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی يا شکسته، با 0501005
کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.

2,407,030متر مکعب 57

350تھیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی يا شکسته، با 0501006
کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.

2,506,660متر مکعب 57

400تھیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی يا شکسته، با 0501007
کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.

2,612,690متر مکعب 57

كیلوگرم سیمان در متر150تھیه و اجرای بتن سبك با پوكه معدنی و 0501008
مكعب بتن.

2,031,540متر مکعب 57

كیلوگرم سیمان در متر150تھیه و اجرای بتن سبك با پوكه صنعتی و 0501009
مكعب بتن.

3,870,490متر مکعب 57

تھیه و اجرای بتن سبك، با مواد شیمیايی كف زا يا مشابه آن، با0501010
800كیلوگرم سیمان در مترمكعب بتن با وزن مخصوص حداكثر 150

كیلوگرم در متر مكعب (وزن مخصوص بتن سخت شده مالک است).

2,006,790متر مکعب 57

80,040دسیمتر مکعبتھیه و اجرای گروت برای زير بیس پلیت و محل ھای الزم.0501011 57

444,530دسیمتر مکعبتھیه و اجرای گروت اپوكسی برای زير بیس پلیت و محل ھای الزم.0501012 57

اضافه بھا به رديف ھای تھیه و اجرای بتن، برای بتن ريزی ستون ھا،0502001
ديوارھا و تیرھا.

451,770متر مکعب 57

اضافه بھا به رديف ھای تھیه و اجرای بتن، در ديوارھای با ضخامت0502002
سانتیمتر و کمتر، به ازاء ھر يک سانتیمتر کسر ضخامت نسبت40
سانتیمتر.40به 

6,000متر مکعب 57

اضافه بھا به رديف ھای تھیه و اجرای بتن، برای بتن ريزی ستون ھا0502003
سانتیمتر باشد30و تیرھا که حداقل يکی از ابعاد آن کوچکتر از 

67,780متر مکعب 57

اضافه بھا به رديف ھای تھیه و اجرای بتن در ديوارھا و ستون ھای با0502004
متر .5متر برای حجم ھای واقع در ارتفاع بیش از 5ارتفاع بیش از 

436,320متر مکعب 57

اضافه بھابه رديف ھای تھیه واجرای بتن برای بتن ريزی اطراف سازه0502005
ھای فلزی بعنوان حفاظت از آتش

287,370متر مکعب 57

اضافه بھا به رديف ھای تھیه و اجرای بتن، برای بتن ريزی سقف ھا0503001
و ھمچنین تیرھا و شناژھايی که ھمراه سقف بتن ريزی شوند.

314,070متر مکعب 57

اضافه بھا به رديف تھیه و اجرای بتن، برای بتن ريزی در شیب بیش0503002
درصد که نیاز به قالب بندی نداشته باشد.5از 

479,200متر مربع 57

اضافه بھا براي کف سازی بتنی که اجرای کرم بندی برای بتن ريزی0504001
الزامی است(حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده، مالک

محاسبه است).

53,710متر مکعب 57

148,250متر مکعباضافه بھا برای بتن ريزی کف با ھر و سیله و به ھر ضخامت.0504002 57

ھر گاه الزم باشد570501012و 570501011اضافه بھا به رديف 0506001
مالت به وسیله پمپ تزريق شود.

21,350دسیمتر مکعب 57

231,040متر مکعباضافه بھا به ھر نوع بتن ريزی که پايین تر از سطح آب انجام شود.0507001 57

62,470متر مربعلیسه ای کردن و پرداخت کردن سطوح بتنی در صورت لزوم .0508001 57

50,630متر مربعمضرس کردن، آجدار کردن، شیار انداختن يا راه راه کردن در حین اجرا0509001 57

اضافه بھا برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج شده در0510001
رديف ھای بتن ريزی.

4,710کیلوگرم 57

در بتن و يا مالت ھای بنايی به5اضافه بھا برای مصرف سیمان نوع 0510002
.1جای سیمان نوع 

150کیلوگرم 57
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم - بتن درجا و عملیات بنايی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - بتن درجا و عملیات بنايی

در بتن و يا مالت ھای بنايی به2اضافه بھا برای مصرف سیمان نوع 0510003
.1جای سیمان نوع 

20-کیلوگرم 57

کیلو گرم آھک شکفته در متر150شفته ريزی با خاک محل  و 0511002
مکعب شفته.

828,650متر مکعب 57

شفته ريزی با خاک تھیه شده مناسب شن دار از خارج محل با0511003
كیلوگرم آھک شكفته در متر مكعب شفته.150

1,193,100متر مکعب 57

2,088,430متر مکعبدر پی.1:6بنايی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان 0512002 57

درديوارھا و ساير1:6بنايی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان 0512003
محل ھايی كه باالتر از پی قرار دارند.

2,323,350متر مکعب 57

اضافه بھای نماسازی به رديف ھای بنايی با سنگ الشه، در صورتی0512004
كه، سنگ الشه به صورت نما و به شكل موزايیكی اجرا شود.

233,150متر مربع 57

اضافه بھای نماسازی به رديف ھای بنايی با سنگ الشه، در صورتی0512005
كه، سنگ الشه به صورت نما و به شكل موزايیكی اجرا شود.

697,050متر مکعب 57

943,210متر مکعبسنگ ريزی پشت ديوارھا و پی ھا (درناژ) با سنگ الشه.0512006 57

اضافه بھا به بنايی ھای سنگی، ھرگاه عملیات بنايی پايین تر از تراز0512007
آب زيرزمینی انجام شود و تخلیه آب با تلمبه موتوری در حین اجرای

عملیات الزامی باشد.

210,970متر مکعب 57

تعبیه درز انقطاع در بنایی ھای سنگی با تمام عملیات الزم و به ھر0512008
شکل.

286,390متر مکعب 57

123,890متر مربع.1:3بند کشی نمای سنگی باسنگ الشه و با مالت ماسه سیمان 0512009 57

سانتیمتر روی سطوح قائم  و مورب2اندود سیمان به ضخامت حدود 0513001
.1:3با مالت ماسه سیمان 

183,490متر مربع 57

4تا 3به ضخامت متوسط 1:3اندود سیمان با مالت ماسه سیمان 0513002
سانتیمتر روی سطح افقی.

204,360متر مربع 57

6,945,660حلقه چاهبازسازی مجدد طوقه چاه و قنات در مسیر خطوط لوله.0515001 57
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ششم - بتن پیش ساخته

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم – بتن پیش ساخته 

مقدمه  :

1 – بھای قالب بندی تیرھا و ستون ھای بتنی پیش ساخته، با استفاده از ردیف مربوط از فصل قالب بندی، جداگانه  پرداخت می شود. بھای قالب بندی در
سایر ردیفای این فصل لحاظ شده است و از این بابت ھزینه جداگانه ای پرداخت نمی گردد.

2 – ھزینه تھیه و نصب میلگرد در ردیف ھای این فصل منظور نشده است و بھای آن به طور جداگانه و طبق ردیف ھای مربوط از فصل كارھای فوالدی پرداخت
می شود .

3 – در قیمت ردیفای این فصل، بھای پركردن محل اتصاالت و درزھا و آب بندی با مصالح مورد نیاز، منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای
صورت نمی گیرد.

4 – ھزینه انجام عملیات خاكی در ردیف ھای این فصل منظور نشده است. این نوع ھزینه ھا، جداگانه از فصل ھای مربوط پرداخت می شود.

5 – اضافه بھای ردیف 570602001 ، برحسب مورد به تمام حجم تیر بتنی پیش ساخته تعلق می گیرد .

6 – سیمان در نظر گرفته شده در ردیف ھای این فصل، سیمان نوع 1 است. برای پرداخت ھزینه سیمان اضافی ( نسبت به عیار تعیین شده در ردیف ھا) و
اضافه بھای نوع سیمان، برحسب مورد، از ردیف ھای مربوط در فصل بتن درجا استفاده می شود   

7–در قیمت ردیفای این فصل ھزینه حمل مصالح سنگی، سیمان، آب  تا محل ساخت قطعات پیش ساخته بتنی تا 30 کیلومتر منظور شده است و برای
حمل مازاد بر 30 کیلومتر از ردیفای فصل حمل محاسبه و پرداخت  می گردد.

8–محل ساخت قطعات پیش ساخته بتنی باید به تایید مھندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.

9–در صورتیکه کارگاه ساخت خارج از محل تجھیز کارگاه باشد، به جز موارد ذکر شده در مقدمه و ردیفای این فصل ھیچ گونه ھزینه جداگانه ای پرداخت
نمی گردد.

10– ھزینه تھیه کلیه مصالح الزم برای نصب قطعات پیش ساخته بتنی از جمله شن، ماسه و آب و حمل به ھر فاصله در بھای ردیف دیده شده است.

11 – سایر ضوابط مربوط به اجرای بتن پیش ساخته و نحوه اندازه گیری ھا و پرداخت ھا برحسب مورد، طبق مقدمه فصل بتن درجا می باشد .

12– بھای ردیف 570609002 شامل تھیه، حمل و نصب کول در ھر عمق و پر کردن فضای خالی پشت کول ھا با بتن یا سنگ الشه یا قلوه سنگ به ضخامت
متوسط 10 سانتی متر طبق نقشه ھا و مشخصات فنی است.

13–چنانچه برای نصب کالورت ھا یا کول ھای بتنی پیش ساخته نیاز به آبکشی با تلمبه موتوری باشد، بھای ردیف مربوط با اعمال ضریب 1/07پرداخت می
شود.
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ششم - بتن پیش ساخته

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ششم - بتن پیش ساخته

کیلو گرم400ساخت تیرھا و ستون ھای بتنی پیش ساخته با عیار 0601001
متر يا کمتر، بارگیری و حمل به دپوی محل10سیمان و به طول 

ساخت و باراندازی تا فاصله یک کیلومتر.

2,436,880متر مکعب 57

تھیه و نصب فونداسیون، ستون و پانل ديوارھاي پیش ساخته بتني0601002
محوطه براي حصار تاسیسات نفت و گاز و كارھاي مشابه با عیار

كیلوگرم سیمان در ھر متر مكعب350

6,417,730متر مکعب 57

اضافه بھا به رديف تھیه و اجرای تیرھا وستون ھای بتنی پیش0602001
متر که به طول تیر اضافه شود.5ساخته، به ازای ھر 

179,920متر مکعب 57

اضافه بھا به رديف تھیه و اجرای تیرھا و ستون ھای بتنی پیش0602002
ساخته،ھرگاه  تیر يا ستون پیش ساخته به صورت تنیده پیش

کشیده باشد.

161,050متر مکعب 57

اضافه بھا به رديف تھیه و اجرای تیرھا و ستون ھای بتنی پیش0602003
ساخته، چنانچه تیر پیش ساخته به صورت تنیده پس کشیده باشد.

203,150 57

متر و10بارگیری تیرھا وستون ھای بتنی پیش ساخته به طول 0604001
20کمتر، از دپوی محل ساخت و حمل به محل نصب تا فاصله 

کیلومتر و نصب آن.

2,375,950عدد 57

10بارگیری تیرھا و ستون ھای بتنی پیش ساخته به طول بیش از0604002
متر، از دپوی محل ساخت و حمل به محل نصب تا فاصله15متر تا 

کیلومتر و نصب آن.20

14,348,350عدد 57

15بارگیری تیرھا و ستون ھای بتنی پیش ساخته به طول بیش از0604003
متر، از دپوی محل ساخت و حمل به محل نصب تا فاصله20متر تا 

کیلومتر و نصب آن.20

23,757,710عدد 57

متر20بارگیری تیرھا و ستون ھای بتنی پیش ساخته به طول بیش 0604004
20متر، از دپوی محل ساخت و حمل به محل نصب تا فاصله 25تا 

کیلومتر و نصب آن.

39,238,190عدد 57

كیلو گرم300تھیه و نصب دال بتنی پیش ساخته (مسلح)، با عیار 0606001
سیمان در متر مكعب، برای دال روی كانال ھا، نھرھا و يا به عنوان

پل روی جوی ھا و موارد مشابه.

6,088,360متر مکعب 57

350ساخت، حمل و نصب دال ھای بتنی پیش ساخته، به عیار 0606002
کیلوگرم سیمان در متر مکعب، برای پل روی کانال ھا و موارد مشابه.

6,717,560متر مکعب 57

تھیه، ساخت و نصب قطعات بتنی پیش ساخته برای تکیه گاه لوله0606003
)pipe sleeper کیلوگرم سیمان در متر300) و کارھای مشابه با عیار

معکب بتن.

5,931,150متر مکعب 57

تھیه مصالح و ساخت و نصب وزنه ھای تعادلی روی لوله ھای زير0608001
تراز آب ، از بتن پیش ساخته .

10,531,220متر مکعب 57

تھیه مصالح و ساخت و نصب بتن پوششی سطح خارجی لوله ھا0608002
كیلوگرم سیمان در300كه در زير سطـــح آب قرار مي گیرد ، به عیار 

متر مكعب بتن و با ھر ضخامت به صورت پیش ساخته.

8,697,850متر مکعب 57

، به عیارتھیه و نصب كالورت ھای بتنی پیش ساخته (بدون سقف)0609001
كیلوگرم سیمان در ھر متر مكعب بتن .300

8,021,060متر مکعب 57

تھیه و نصب کول بتنی مسلح پیش ساخته متشکل از سه قطعه در0609002
کیلو سیمان در متر مکعب بتن  و یا مقطع تخم300ھر عمق با عیار 

سانتي متر و با پر کردن پشت کول.80×120مرغی به ابعاد حدود 

3,470,770متر مکعب 57

سانتی متر30*30*5تھیه قطعات بتنی پیش ساخته  به ابعاد حدود 0609003
کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن و قراردادن در250و با بتن به عیار 

داخل کانال بر روی کابل ھا و لوله ھا.

169,880متر مکعب 57
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھفتم - کارھای متفرقه

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم – کارھای متفرقه

مقدمه :

1– ردیف تھیه و اجرای ماده آب بند سطحی بتن، شامل مصالح و دستمزد اجرای پوشش سطوح بتنی با ھر نوع ماده آب بند اعم از اپوکسی، پلی یورتان،
پلی اوره و ... می باشد، ھمچنین شامل کلیه فعالیت ھای الزم از جمله تمیز کاری سطح بتن و شستشوی آن با آب، اجرای یک الیه آستر با دستگاه

مخصوص، لکه گیری و اجرای الیه رویه و ... می باشد.

2– در عایق کاری رطوبتی، مقدار ھمپوشانی باید به میزان درج شده در نقشه ھا و مشخصات فنی باشد و در صورتی که در مشخصات فنی تعیین نشده
باشد 10 سانتیمتر اجرا شود.

3– قیمت ھای واحد ردیف ھای عایق کاری رطوبتی روی سطح بتن برای انجام کار در تمام سطوح، اعم از افقی، قائم، مورب، منحنی و مانند آن است و
ھیچ گونه اضافه بھایی بابت صعوبت، عمق، انحنا و مانند آن بجز آنچه به صراحت مشخص شده باشد قابل پرداخت نیست.

4– ھزینه عملیات بنایی برای نصب دریچه ھا در ردیف 570708003 پیش بینی شده است.

5– ھزینه مربوط به تھیه و نصب الکترود، پیچ و مھره از نوع فوالد نرم معمولی، مفتول، سیم لحیم، پرچ و مانند آن در قیمت ھای واحد مربوط منظور شده
است و بابت اضافه وزن و اضافه ابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه ھا، پرداختی صورت نخواھد گرفت.

6– وزن کار طبق ابعاد درج شده در نقشه و مشخصات و دستور کارھا با استفاده از جدول ھای استاندارد مربوط یا جدول ھای کارخانه سازنده محاسبه و
منظور خواھد شد.

7– در صورتی که ضخامت مورد نیاز عایق کاری ھای حرارتی، بین دو ضخامت متوالی تعیین شده این فصل باشد، بھای واحد مربوط با توجه به ضخامت ھای
فبل و بعد از آن، بصورت میانیابی خطی محاسبه و پرداخت می شود.

8– مبنای اندازه گیری و پرداخت سطح ظاھری عایق کاری شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه ھا و مشخصات فنی است، ھزینه ھم پوشانی در ردیف
ھای مربوط لحاظ شده است.

9– کارھایی که تامین مصالح آن ھا در تعھد کارفرما بوده و به وسیله پیمانکار نصب می شوند، ردیف نصب آن ھا در این فصل پیش بینی می شود.

)، در صورتی پرداخت می شود که در اسناد و مدارک پیمان، انجام آن10Curing Compound– ردیف اضافه بھا برای استفاده از عمل آورنده ھای شیمیایی(
پیش بینی شده باشد.

11–در صورت نیاز به انواع افزودنی ھای بتن (شیمیایی و معدنی) و ھمچنین سرباره و الیاف، ردیف ھای مربوط به صورت اقالم غیر پایه (ستاره دار) توسط
دستگاه برآورد کننده تھیه و در انتھای فصل آورده شود.

) در محاسبات دیده شده است، ھزینه اتصال نوارھای آب بند و طول ھم پوشانی برابر مشخصات در قیمت ھای مربوط12Water Stop–ھم پوشانی آب بند (
منظور شده است و از این بابت ھزینه جداگانه ای پرداخت نمی گردد.

13–بھای تمام مصالح و وسایل الزم برای نصب آب بند در ردیف ھای مربوطه منظور شده است. طول آب بند مطابق نقشه ھای  اجرایی و ابعاد کار محاسبه
می گردد.

14–جھت آب بندی سطوح مخازن آب و نفت و مواد ھیدروکربنی و حوضچه ھا، از آیتم 570706001 با بکارگیری مواد مخصوص بر روی سطوح بتنی نظیر  مواد
اپوکسی، پلی یورتان، پلی اوره و ... به ھمراه حمل و دستمزد اجرا استفاده می گردد در صورت اعمال مواد با دستگاه ھای مخصوص و تجھیزات متناسب با

مواد ذکر شده و یا اعمال با ضخامت ھای مختلف و روش ھای اجرایی گوناگون ھیچ گونه پرداخت دیگری صورت نمی پذیرد.
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھفتم - کارھای متفرقه

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ھفتم - کارھای متفرقه

اجرای درزھا در روسازی ھای بتنی پس از بتن ريزی با وسايل و ابزار0701001
الزم.

266,600دسیمتر مکعب 57

تھیه مصالح و پر کردن درزھای کف سازی ھای بتنی با ماسه0702001
آسفالت بر حسب حجم درز.

27,630دسیمتر مکعب 57

تھیه مصالح و پر کردن درزھای کف سازی ھای بتنی با آیروالستیک و0702002
الستیک متراکم شونده و يا مشابه آنھا بر حسب حجم درز.

307,280دسیمتر مکعب 57

تھیه مصالح و اندود پرايمر و پر کردن درزھای عمیق کف سازی ھای0702003
بتنی با آیروالستیک و مواد پرکننده مانند پالستوفوم، بر حسب حجم

درز.

51,900دسیمتر مکعب 57

کیلوگرم2عايقکاری رطوبتی با يک قشر اندود قیر روی سطح بتن، با 0703001
قیر در مترمربع.

90,020متر مربع 57

عايق كاری حرارتی با عايق پشم شیشه با روكش كاغذ كرافت به0705001
كیلو گرم در متر مكعب.16میلی متر و به وزن مخصوص 25ضخامت 

54,890متر مربع 57

عايق كاری حرارتی با عايق پشم سنگ با روكش كاغذ كرافت به0705002
كیلوگرم در مترمكعب.30میلی متر و وزن مخصوص 50ضخامت 

262,170متر مربع 57

تھیه ماده آب بند سطحی بتن با مواد مخصوص پلی یورتان و0706001
اپوکسی و موارد مشابه آن به ھمراه حمل و دستمزد اجرا بر روی

کلیه سطوح بتنی مخازن و حوضچه ھا .

1,606,010کیلوگرم 57

5,540متر مربعدستمزد پوشش سطح بتن با ماده عمل آورنده بتن.0706003 57

87,160متر مربعدستمزد پوشش ماده ضد اسید روی سطح بتن حوضچه ھا.0706004 57

47,220کیلوگرمتھیه و اجرای چسب بتن در محل قطع بتن.0707001 57

تھیه و نصب پالستوفوم (يونولیت) سفید يا الوان به ضخامت يک0708001
سانتیمتر، با تمام وسايل نصب بدون زيرسازی.

116,160متر مربع 57

به ازای ھر يک سانتي متر  (کسر570708001اضافه بھا به رديف 0708002
يک سانتي متر به تناسب محاسبه مي شود).

53,560متر مربع 57

تھیه و نصب دريچه ھای چدنی حوضچه ھا يا كانال ھا  يا كارھای0708003
مشابه آن.

69,530کیلوگرم 57

تھیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان ھواكش در سقف مخزن ھای0708004
بتنی.

194,450کیلوگرم 57

128,070کیلوگرمتھیه و نصب تورسیمی گالوانیزه حصاری (فنس)، با لوازم اتصال.0708005 57

گرم در متر150تھیه و نصب نايلون (فیلم پلي اتیلن) به وزن حدود 0709002
مربع، برای اطراف بتن که نايلون الزامٌا در کار باقی بماند.

14,690متر مربع 57

سانتیمتر از جنس15) به عرض Water Stopتھیه و نصب آب بند (0710001
پی. وی. سی.

319,050متر طول 57

15، برای ھر يک سانتیمتر اضافه بر 570710001اضافه بھا به رديف 0710002
سانتیمتر.

12,800متر طول 57

سانتیمتر از جنس15) به عرض Water Stopتھیه و نصب آب بند (0711001
الستیک.

342,680متر طول 57

، برای ھر يک سانتي متر570711001اضافه بھا نسبت به رديف 0711002
سانتیمتر.15اضافه بر 

8,660متر طول 57

تھیه و جای گذاری لوله ھای پی وی سی یا غالف پالستیکی در0712001
بتن برای عبور لوله و سایر کاربردھا.

607,490کیلوگرم 57
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فصل ھشتم – حمل

مقدمه :

1 – به طور كلی، ھزینه بارگیری، حمل و باراندازی تمام مصالح تھیه شده به وسیله پیمانكار از محل تحویل تا انبار كارگاه  و از انبار كارگاه تا محل مصرف و
مصالحی كه تأمین آنھا در تعھد كارفرماست از انبار كارگاه تا محل مصرف، برای مسافت تا 30 كیلومتر، در ردیف ھای سایر فصل ھای این فھرست بھا در نظر
گرفته شده است و ھزینه حمل مازاد بر 30 كیلومتر، برای فوالد، سیمان،  مصالح سنگی و آب برحسب مورد براساس ردیف ھای این فصل پرداخت می شود

و برای سایر مصالح، ھیچگونه ھزینه حمل جداگانه ای پرداخت نمی شود.

2 – مقادیر ھر یك از مصالح نامبرده در بند 1 كه در محاسبه ھزینه حمل مازاد بر 30 كیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد، به شرح زیر تعیین می شود. مقادیر
تعیین شده تنھا برای احتساب ھزینه ھای حمل است و برای سایر موارد قابل استناد نیست.

2–1– سیمان برای تھیه بتن و قطعات پیش ساخته بتنی، براساس عیار سیمان در بتن به اضافه 6 درصد اتالف سیمان، محاسبه می شود.
2–2– مصالح سنگی (شن و ماسه)، برای ھر متر مكعب انواع بتن و محصوالت بتنی، 2/2 تن شن و ماسه محاسبه می شود.

2–3– فوالد، به ازای ھر كیلوگرم  فوالد مصرفی از میلگرد و پروفیل ھای متداول، مانند انواع تیرآھن، ناودانی، نبشی، سپری، لوله و ورق ھای تقویتی و
اتصالی كه براساس مشخصات فنی و نقشه ھای اجرایی مشخص می شود، 1/05 كیلوگرم بابت حمل منظور می شود.

3 – مبدأ حمل سیمان، برای پرداخت ھزینه حمل، به شرح زیر تعیین می شود: 
3–1– در صورتی كه سیمان مستقیمًا از كارخانه ھای داخلی خریداری شود، مبدأ حمل، محل کارخانه ھای مربوط است. در این حالت محل خرید باید قبًال به

تأیید مھندس مشاور و تصویب كارفرما برسد.

3–2– در صورتی كه سیمان مستقیمًا از كارخانه ھای داخلی خریداری نشود، مبدأ حمل، محل نزدیكترین كارخانه سیمان داخلی (كه سیمان مورد نظر را در
زمان خرید تولید می كند)  می باشد.

4 – مبدأ فوالد، برای پرداخت ھزینه حمل به شرح زیر تعیین می شود.
4–1– در صورتی كه فوالد به طور مستقیم از تولیدکنندگان داخلی و یا بورس کاال خریداری شود، مبدأ حمل برای خرید از تولیدکنندگان داخلی، محل كارخانه و

برای خریدھای بورس کاال، محل تحویل است. در این حالت محل خرید یا تحویل باید قبًال به تأیید مھندس مشاور و تصویب كارفرما برسد.

4–2– در صورتی كه فوالد مستقیمًا از تولید کنندگان داخلی یا بورس کاال خریداری نشود، مبدأ حمل نزدیکترین محل تولید فوالد به کارگاه است که فوالد مورد
نظر را تولید می کند. کارخانه ھای نورد نیز جزو تولید کنندگان فوالد محسوب می شوند.

4–3– حمل مصالح و قطعات فوالدی سرد نورد شده گالوانیزه از محل کارخانه تا محل نصب، تا 30 کیلومتر در واحد ردیف مربوط پیش بینی شده است. بابت
حمل بیش از مقدار فوق، از ردیف نظیر مربوط به حمل آھن آالت و سیمان پاکتی به اضافه 30 درصد قابل پرداخت است. مبدا حمل مصالح و قطعات فوالدی

سرد نورد شده گالوانیزه محل کارخانه تولید کننده است. در این حالت محل خرید باید قبال به تأیید مھندس مشاور و تصویب كارفرما برسد .

5 – محل خرید مصالح سنگی باید به تأیید مھندس مشاور و تصویب كارفرما برسد. مبدأ حمل مصالح یاد شده برای پرداخت ھزینه حمل، محل تحویل (محل
خرید) آن ھا است.

6 – بھای حمل سیمان فله، طبق ردیف ھای حمل سیمان پاكتی و فوالد پرداخت می شود.

7 – مبنای تعیین مسافت حمل نزدیكترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و شھرسازی است. در مورد راه ھایی كه در دفترچه یاد شده مسافتی
برای آنھا تعیین نشده است، با در نظر گرفتن كوتاھترین فاصله طبق نظر مھندس مشاور مسافت آنھا تعیین می شود .

8 – در صورتی كه حمل مصالح در راه ھای خاكی و شنی انجام شود، بھای ردیف ھای این فصل به اضافه 30 درصد، پرداخت می شود.

9– حمل بولدوزری خاک برای مسافت ھای مازاد بر 50 متر اول در صورت پیشنھاد مھندس مشاور و تصویب کارفرما از ردیف 570804001 پس از انجام
صورتجلسه قابل پرداخت می باشد، با پرداخت ردیف ھای بارگیری و حمل مصالح در فصل دوم ردیف 570804001 قابل پرداخت نمی باشد، حداکثر مسافت
قابل پرداخت طبق این ردیف تا فاصله 100 متر مازاد بر 50 متر اول می باشد. کسر مسافت به تناسب محاسبه می گردد و حجم خاک مطابق حجم

خاکبرداری ھای انجام شده بر اساس نقشه محاسبه می گردد.

10– ھزینه حمل دریایی ردیف 570805001 الی 570805005 برای مصالحی که در جزایر وجود نداشته باشد و یا معادن و مصالح موجود در جزایر که مورد تایید
کارفرما و مھندس مشاور نباشد، پرداخت می گردد، این ردیف برای حمل مصالح جزایر خلیج فارس و یا محل ھایی که راه زمینی برای انتقال مصالح به آنجا
وجود نداشته باشد با تایید مھندس مشاور و تصویب کارفرما قابل پرداخت است. مسافت حمل دریایی برای کوتاھترین فاصله بین ساحل محل بارگیری (مبدا
دریایی) و باراندازی در ساحل (مقصد دریایی) محاسبه می گردد، ھزینه بارگیری، حمل، باراندازی در محل بندرگاه و عوارض مربوط و ... در ردیف ھای فوق

دیده شده است و ھزینه جداگانه ای پرداخت نمی گردد. سایر فواصل زمینی خشکی طبق ردیف ھای فھرست بھا پرداخت خواھد شد.

11– فاصله حمل در صورتیکه در قسمتی از مسیر بین محل تھیه مصالح و محل کارگاه، حمل دریایی وجود داشته باشد، مجموع فواصل حمل زمینی (مابه
التفاوت فاصله بین محل تھیه مصالح تا محل کارگاه و فاصله حمل دریایی )محاسبه می گردد.
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(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ھشتم - حمل

کیلومتر تا فاصله30حمل سیمان پاکتی و فوالد، نسبت به مازاد بر 0801001
کیلومتر.75

2,820تن/کیلومتر 57

کیلومتر تا فاصله75حمل سیمان پاکتی و فوالد، نسبت به مازاد بر 0801002
کیلومتر.150

1,910تن/کیلومتر 57

کیلومتر تا فاصله150حمل سیمان پاکتی و فوالد، نسبت به مازاد بر 0801003
کیلومتر.300

1,200تن/کیلومتر 57

کیلومتر تا فاصله300حمل سیمان پاکتی و فوالد، نسبت به مازاد بر 0801004
کیلومتر.450

990تن/کیلومتر 57

کیلومتر تا فاصله450حمل سیمان پاکتی و فوالد، نسبت به مازاد بر 0801005
کیلومتر.750

850تن/کیلومتر 57

710تن/کیلومترکیلومتر.750حمل سیمان پاکتی و فوالد، نسبت به مازاد بر 0801006 57

كیلومتر تا فاصله30حمل آجر و مصالح سنگي، نسبت به مازاد بر 0802001
كیلومتر.75

2,750تن/کیلومتر 57

كیلومتر تا فاصله75حمل آجر و مصالح سنگي، نسبت به مازاد بر 0802002
كیلومتر.150

1,860تن/کیلومتر 57

كیلومتر تا فاصله150حمل آجر و مصالح سنگي، نسبت به مازاد بر 0802003
كیلومتر.300

1,170تن/کیلومتر 57

كیلومتر تا فاصله300حمل آجر و مصالح سنگي، نسبت به مازاد بر 0802004
كیلومتر.450

960تن/کیلومتر 57

كیلومتر تا فاصله450حمل آجر و مصالح سنگي، نسبت به مازاد بر 0802005
كیلومتر.750

830تن/کیلومتر 57

690تن/کیلومتركیلومتر.750حمل آجر و مصالح سنگي، نسبت به مازاد بر 0802006 57

حمل آب مصرفی در بتن جھت عملیات ساخت و عمل آوری برای0803001
كیلومتر.30مازاد بر 

9,890مترمکعب-کیلومتر 57

50متر اول. كسر 50متر مازاد بر 50حمل بولدوزری خاك به ازاي ھر 0804001
متر به تناسب محاسبه می گردد.

15,700متر مکعب 57

حمل دريايي مصالح سنگی، قیر، آھن آالت و سیمان پاكتی و فله تا0805001
مايل دريايی.10فاصله 

27,660تن/مایل دریایی 57

حمل دريايي مصالح سنگی، قیر، آھن آالت و سیمان پاكتی و فله،0805002
مايل دريايی.30مايل تا فاصله 10مازاد بر 

18,440تن/مایل دریایی 57

حمل دريايي مصالح سنگی، قیر، آھن آالت و سیمان پاكتي و فله،0805003
مايل دريايی.60مايل تا فاصله 30مازاد بر 

13,830تن/مایل دریایی 57

حمل دريايی مصالح سنگی، قیر، آھن آالت و سیمان پاكتی و فله،0805004
مايل دريايی.90مايل تا فاصله 60مازاد بر 

11,520تن/مایل دریایی 57

حمل دريايی مصالح سنگی، قیر، آھن آالت و سیمان پاكتی و فله،0805005
مايل دریایی و بیش از آن. 90مازاد بر 

9,220تن/مایل دریایی 57
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-دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته ھای مختلف تھیه شده است، از این رو ، در کارھای مربوط به ھر رشته، باید به تناسب ماھیت
و نیاز آن کار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد.

1 –  تعاریف 
1–1– تجھیز کارگاه، عبارت از عملیات، اقدام ھا و تدارکاتی است که پیمانکار باید برای دوره اجرا انجام دھد، تا آغاز و ھمچنین انجام عملیات موضوع پیمان،

مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پیمان، میسر شود.

1–2– ساختمان ھای پشتیبانی،  به ساختمان ھایی گفته می شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بھره برداری قرارمی گیرند، مانند کارگاه ھای
سرپوشیده، شامل کارگاه ھای تاسیساتی، آھنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات پیش ساخته و مانند آن،
تعمیرگاه ھای سرپوشیده ماشین آالت، انبارھای سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورھا و مولدھای برق، ایستگاه

سوخت رسانی، ایستگاه آتش نشانی و ...

1–3–ساختمان ھای عمومی، به ساختمان ھایی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنھا، مورد استفاده قرارگیرد، مانند دفاتر
کار، نمازخانه، مھمانسرا، ساختمان ھای مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشوی خانه، تلفنخانه، پارکینگ ھای سرپوشیده.

1–4–محوطه سازی، شامل خیابان بندی، سیستم جمع آوری و دفع آبھای سطحی و فاضالب، ایجاد خاکریز و کانال ھای ھدایت آب و تمھیدات دیگر برای
حفاظت کارگاه در مقابل سیل، فضای سبز، انبارھای روباز، زمین ھای ورزشی، پارکینگ ھای روباز، حصار کشی، تامین روشنایی محوطه، تامین تجھیزات

ایمنی و حفاظت و کارھای مشابه است.

1–5–منظور از ورودی کارگاه، محل یا محل ھایی از کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای کار، از سوی کارفرما تامین و تحویل
پیمانکار می شود. مشخصات ورودی کارگاه برای تامین ھر یک از نیازھای پیشگفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود.

1–6– انبار کارگاه، محل یا محل ھایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجھیز کارگاه، برای نگھداری و حفاظت مصالح و تجھیزات با رعایت
دستورالعمل ھای مربوط، از  آنھا استفاده می شود.

1–7–راه دسترسی، راھی است که یکی از راه ھای موجود کشور را به کارگاه متصل کند.

1–8– راه ھای سرویس، راه ھایی است که برای دسترسی به محل اجرای عملیات احداث می شود.

1–9–راه ھای ارتباطی، راه ھایی است که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه مصالح، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه راه ھای
دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می کند.

1–10– راه انحرافی، راھی است، که برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبال از مسیر موجود انجام می شد، اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان
قطع شده است، احداث شود.

1–11–منظور از تأمین در شرح ردیف ھای تجھیز و برچیدن کارگاه، فراھم کردن ساختمان ھا، تأسیسات و ھمچنین ماشین آالت، به روش احداث یا نصب در
کارگاه یا در اختیار گرفتن آنھا از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و ھمچنین، اقدام ھای مربوط به نگھداری وبھره برداری از آنھاست.

1–12–برچیدن کارگاه، عبارت است از جمع آوری، خارج نمودن مصالح، وسایل، تجھیزات، ماشین آالت و به شکل اول برگرداندن زمین ھایی که برای ایجاد
کارگاه از سوی کارفرما تحویل شده است. این عملیات، شامل تخریب ساختمان ھا در صورت عدم نیاز کارفرما، پیاده کردن ساختمان ھای پیش ساخته،

تسطیح و تمیز کردن محوطه، طبق نظر کارفرما و کارھای مشابه می باشد. 

2– روش تھیه برآورد
2–1–مھندس مشاور یا واحد تھیه کننده برآورد، باید با توجه به شرایط و نیاز ھر کار و ھمچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی ترین روش برای
تجھیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن، ھزینه ھای مربوط را طبق ردیف ھای پیش بینی شده در فھرست تجھیز و برچیدن کارگاه این پیوست، برحسب قیمت
ھای محل اجرای عملیات و با منظـور نمودن ھزینه ھای باالسری به صورت مقطـوع  برآورد کرده و در برابر ردیف ھای مورد نظر، درج نماید و چنانچه مشخصات
ویژه ای برای تجھیز و برچیدن کارگاه الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی کند. برای ساختمان ھایی که احداث می شود، ارزش مصالح
بازیافتی، از ھزینه احداث کسر شده و حاصل، به عنوان برآورد آنھا منظور می شود. در مورد ساختمان ھای پیش ساخته، مانند کاروان ھا و قطعات پیش
ساخته ساختمان ھا، مانند قاب ھای فلزی، ھزینه حمل و نصب، استھالک و سرمایه گذاری آن ھا، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد ھزینه
تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور می شود. در پیمان ھایی که از چند رشته فھرست بھای واحد استفاده می شود، تنھا یک فھرست تجھیز و برچیدن کارگاه

برای کل کار تھیه می گردد.

2–2–ساختمان ھا، تأسیسات و راه ھایی که در برآورد ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته
می شود. به منظور تقلیل ھزینه ھای تجھیز کارگاه، با اولویت دادن به اجرای تأسیسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بھره برداری پیش بینی شده
است و در دوره اجرا نیاز خواھد بود، از تأسیسات یاد شده به عنوان تجھیز کارگاه استفاده میشود. در این حالت، ھزینه آن ھا با استفاده از فھرست ھای
بھای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد ھزینه اجرای کار منظور می شود. چنانچه برای تأمین آب، برق، گاز، مخابرات و راه ھای کارگاه یا تأمین
ساختمان ھای مسکونی، اداری، پشتیبانی و عمومی یا سایر موارد، از تأسیسات جنبی یا زیربنایی که  برای دوران بھره برداری از طرح پیش بینی می شود
استفاده گردد، با توجه به اینکه ھزینه آنھا در ردیف ھای فصل ھای مربوط پیش بینی شده است، ھزینه ای برای ایجاد تأسیسات یاد شده در تجھیز و برچیدن

کارگاه، منظور نمی گردد و صرفا” ھزینه نگھداری و بھره برداری آنھا در دوران اجرا، در ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور خواھد شد.

2–3–نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود. چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و برقراری
ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله کشی، کانال کشی، و کابل کشی، برای دوره اجرا الزم باشد، باید چگونگی انجام آن در

شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود.

2–4–چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عھده بگیرد، که کارھای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن،
نصب تیرھای برق، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخــت تعرفه ھای ثابت برق (دیماند) و ھزینه ھای انشعاب و اشتراک برق و سایر کارھای
مشابه است، تعھدات کارفرما در این زمینه، به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج می شود و ھزینه ای از این بابت در تجھیز و برچیدن کارگاه،
منظور نخواھد شد. چنانچـه تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه به عھده کارفرما نباشد، ھزینه  آن برآورد و پس از کسر ھزینه ھای قابل برگشت در پایان

کار، باقیمانده جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود .

2–5–در صورتی که کارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب را به عھده بگیرد، در حالت استفاده از  شبکه لوله کشی آب که
کارھای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت ھزینه ھای اشتراك و انشعاب آب و سایر کارھای مشابه است، یا احداث چاه
عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت ھزینه ھای  برداشت آب، تعھدات کارفرما در این زمینه، در شرایط خصوصی پیمان درج شده و ھزینه ای از این بابت در تجھیز
و برچیدن کارگاه منظور نمی شود. چنانچه تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه  آب، به عھده کارفرما نباشد، ھزینه آن پس از کسر ھزینه ھای
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قابل برگشت در پایان کار ، جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور خواھد شد.

2–6–چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود. در
صورتی که براساس شرایط خصوصی پیمان احداث راه دسترسی به عھده کارفرما باشد  ، ھزینه ای از این بابت در ردیف ھای تجھیز و بر چیدن کارگاه منظور
نخواھد شد. در حالتی که احداث راه دسترسی به عھده کارفرما نباشد، ھزینه آن با استفاده از فھرست بھای واحد پایه رشته راه، راه آھن و باند فرودگاه

محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود .

2–7–با وجود این که طبق شرایط عمومی پیمان تأمین زمین برای تجھیز کارگاه به عھده کارفرماست، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتی از
زمین تجھیز کارگاه توسط پیمانکار تامین شود، باید تأمین زمین ازسوی پیمانکار را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کرده و ھزینه اجاره آن  را جزو  برآورد

ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه منظور نماید.

2–8–به استثنای تعھداتی که در این فھرست بھا و شرایط عمومی پیمان در مورد تجھیز کارگاه به عھده کارفرما است، ھر نوع تسھیالت دیگری که کارفرما
در نظر دارد برای تجھیز کارگاه در اختیار پیمانکار قراردھد، باید آنرا در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کند . 

2–9–ھزینه تجھیز کارگاه ھای مانند تأسیسات، آھنگری، تراشکاری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته، در بھاي واحد ردیف ھای فصل ھای
مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، در ردیف ھای تجھیز و برچیدن کارگاه، ھزینه ای منظور نمی شود.

2–10–ھزینه تجھیز تعمیرگاه ھای ماشین آالت در ھزینه ساعتی ماشین آالت، در ردیف ھای فصل ھای مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت، ھزینه
ای در ردیف ھای تجھیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود.

2–11–ھزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات، در بھاي واحد ردیف ھای فصل ھای مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، ھزینه ای در ردیف ھای
تجھیز وبرچیدن کارگاه، منظور نمی شود.

2–12–ھزینه غذای کارمندان  پیمانکار در کارگاه، در ھزینه باالسری (ھزینه مستمر کارگاه) پیش بینی شده است. در کارھایی که الزم است پیمانکار ھزینه و
یا کمک ھزینه ھایی برای تامین غذای کارگران پرداخت کند، این ھزینه جز ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه محسوب می شود.

2–13–در کارھایی که تأمین غذای کارمندان کارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه، در کارگاه ضروری است، شمار استفاده کننده از غذا، درشرایط خصوصی
پیمان تعیین شده و ھزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور می شود.

2–14–پیش بینی ھزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد ھزینه اجرای عملیات مجاز نیست. 

2–15–ھزینه راه ھای انحرافی، جزو ردیف ھای تجھیز و برچیدن کارگاه منظور نخواھد شد. حجم عملیات مربوط به راه ھای انحرافی، براساس فھرست بھــای
پایه رشتـه راه، راه آھن و باند فرودگاه، محاسبه شده و مقادیر آن در فھرست بھا و مقادیر کار، منظور و برآورد می شود.

2–16–نقشه و مشخصات ساختمان ھای دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج شده، ھزینه اجرای آنھا،
با توجه به نقشه ھای اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می شود.

2–17–جمع مبالغ مقطوع ھزینه تجھیز وبرچیدن کارگاه، بدون احتساب ھزینه ھای مربوط به ردیف ھای 574203001  و 574209001 تا 574209010  فھرست
تجھیز وبرچیدن کارگاه(که خود این ردیف ھا باید بصورت مقطوع منظور شود)، نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود. در صورتی که در موارد استثنایی،
این ھزینه از حد تعیین شده، بیشتر باشد، ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه به تصویب معاو نت

مھندسی، پژوھش و فناوری برسد.

كارھاي مربوط به فھرست پايه رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی به میزان 4 در صد مبلغ برآورد ھزينه اجراي كار بدون ھزينه1-17-2ْْْْْْ
ھاي تجھیز و بر چیدن كارگاه.

– شرایط کلی 3
3–1– پیمانکار موظف است بی درنگ پس از تحویل کارگاه و قبل از آغاز عملیات تجھیز، با توجه به فھرست تعیین شده طرح جانمایی تجھیز کارگاه را تھیه

کرده و پس از تأیید مھندس مشاور، آن را مبنای تجھیز کارگاه قرار دھد.

3–2– کارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن، پیمانکار را به دستگاه ھای اجرایی و سازمان
ھای دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و مخابرات و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا  نیمه عمیق و موارد مشابه، برای استفاده موقت در دوره

ساخت، معرفی می نماید.

3–3–پیمانکار موظف است عملیات تجھیز کارگاه را، در مدت زمان تعیین شده برای تجھیز کارگاه و ھمچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند. در
مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عملیات تجھیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است .

3–4– به استثنای تعھداتی که در این فھرست بھا و شرایط عمومی پیمان در مورد تجھیز کارگاه به عھده کارفرما گذاشته شده است، ھر نوع تسھیالت
دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجھیز کارگاه در اختیار پیمانکار قرار دھد،  باید آن را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کند. تعھدات کارفرما در زمینه
تجھیز و برچیدن کارگاه، در حدی که در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده است، انجام خواھد شد، تجھیز مازاد بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده در
پیمان که مورد نیاز انجام کار است، به ھزینه پیمانکار خواھد بود و پرداخت اضافی از این بابت، انجام  نخواھد شد.  چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان مبلغ
پیمان تغییر کند، مبلغ مقطوع تجھیز و برچیدن کارگاه تغییر نخواھد کرد و ھزینه تجھیز اضافی، تنھا برای قیمت جدید (موضوع  تبصره ذيل بند 1 دستورالعمل

نحوه تعیین قیمت جدید در پیوست 5 ھمین فھرست بھا)، قابل پرداخت خواھد بود.

3–5– ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، در صورت تأمین ھر یک از ردیف ھای تجھیز و برچیدن کارگاه، با توجه به مفاد بند 4، تا سقف مبلغ پیش بینی شده در
ردیف ھای مربوط، پرداخت خواھد شد.

تبصره:در پیمان ھایی که ھزینه تجھیز و برچیدن آنھا به صورت یک قلم تعیین شده است نیز، ھزینه یاد شده مطابق بند 4-4، تا سقف مبلغ پیش بینی شده
پرداخت می شود.

3–6–پیمانکار، موظف است به ھزینه خود، ابنیه و ساختمان ھای کارگاه را كه برای تجھیز کارگاه احداث می کند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و
سیل، بیمه کند.

3–7–ساختمان ھا و تأسیسات مربوط به تجھیز کارگاه، باید پس از انجام کار برچیده شوند. تجھیزات و مصالح بازیافتی تجھیز کارگاه ( به استثنای تجھیز انجام
شده توسط کارفرما)، متعلق به پیمانکار است. به جز ساختمان ھا و قطعات پیش ساخته، ساختمان ھا و تأسیسات تجھیز کارگاه که توســط پیمانکار در زمین
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کارفرما اجرا شده است، مورد نیاز کارفرما باشد، بھای مصالح بازیافتی آنھا، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار،
ساختمان ھا و تأسیسات یادشده، به کارفرما واگذار می شود.

3–8–در صورتی که براساس شرایط عمومی پیمان، پیمان خاتمه داده شده یا فسخ شود، کارفرما می تواند تمام یا قسمتی از ساختمان ھای تجھیز کارگاه و
لوازم و اثاثیه مربوط به  آنھا را که برای ادامه کار مورد نیاز است، در اختیار گرفته و ارزش آنھا را بر اساس قیمت تعیین  شده توسط کارشناس منتخب دو
طرف، پس از کسر وجوه پرداخت شده به پیمانکار، به حساب مطالبات پیمانکار منظور نماید. بدیھی است ھزینه برچیدن آن قسمت از کارگاه که برچیده

نشده است، به پیمانکار پرداخت نخواھد شد.

4– نحوه پرداخت 
4–1–ھزینه ھر یک از ردیف ھای تجھیز و برجیدن کارگاه، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به ھمان ردیف تجھیز و برچیدن کارگاه، محاسبه شده و در صورت

وضعیت ھا درج می شود.

تبصره : ھزینه ردیف ھایی که تأمین آنھا به صورت خرید خدمات یا اجاره انجام می شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد، به تناسب پیشرفت آن بخش
از کار محاسبه می شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و پرداخت می شود.

4–2–ھزینه تجھیز وبرچیدن کارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنھادی پیمانکار، در صورت وضعیت ھا منظور می شود.

4–3–ھزینه برچیدن کارگاه، پس از اتمام عملیات برچیدن کارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود.

4–4–روش پرداخت ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، در پیمان ھایی که ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه  آنھا، به صورت یک قلم پیش بینی شده است، به  شرح
زیر است :

4–4–1–در کارھای مربوط به  فھرست ھای بھای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی:
ــ  45 درصد مبلغ تجھیز و برچیدن کارگاه، پس از تجھیز کارگاه در حدی که برای شروع عملیات پیمان الزم است .

ــ  45 درصد مبلغ تجھیز و برچیدن کارگاه، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان .
ــ  10 درصد مبلغ تجھیز و برچیدن کارگاه، پس از برچیدن کارگاه.

ْْْ
تبصره:در پیمان ھایی که برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه آنھا به روش یک قلم بوده لیکن در اسناد و مدارک پیمان نحوه پرداخت آن پیش بینی نشده

باشد نیز مطابق این بند منظور می گردد.
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0مقطوعتامین و تجھیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.4201001 57

0مقطوعتامین و تجھیز محل سکونت کارگران پیمانکار.4201002 57

0مقطوعتامین و تجھیز ساختمان ھای اداری و دفاتر کار پیمانکار.4201003 57

0مقطوعتامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران.4202001 57

0مقطوعتامین کمک ھزینه یا تسھیالت الزم برای تھیه غذای کارگران.4202002 57

تامین و تجھیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مھندس مشاور و4203001
آزمايشگاه.

0مقطوع 57

تامین و تجھیز ساختمان ھای اداری و دفاتر کار کارفرما، مھندس4203002
مشاور و آزمايشگاه.

0مقطوع 57

0مقطوعتامین غذای کارمندان مھندس مشاور،کارفرما و آزمايشگاه.4203003 57

تجھیز دفاتر کارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر4203004
سرعت.

0مقطوع 57

تجھیز دفاتر کارفرمابا تلویزیون مداربسته با قابلیت انتقال تصویر در4203005
کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.

0مقطوع 57

) وHSEھزینه برقراری نظام ایمنی، بھداشت و محیط زیست (4203006
حفاظت کار، بر اساس دستورالعمل ھای مندرج در اسناد پیمان.

0مقطوع 57

تامین ساختمان ھای پشتیبانی و ھزينه تجھیز انبارھای سرپوشیده،4204001
آزمايشگاه پیمانکار و موارد مشابه.

0مقطوع 57

0مقطوعساخت و یا تامین و تجھیز انبار مواد منفجره.4204002 57

تامین و تجھیز  ساختمان ھای عمومی به جز ساختمان ھای4204003
مسکونی و اداری و دفاتر کار.

0مقطوع 57

0مقطوعمحوطه سازی.4204004 57

0مقطوعاحداث چاه آب عمیق يا نیمه عمیق.4205001 57

0مقطوعتامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.4206001 57

0مقطوعتامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.4206002 57

0مقطوعتامین سیستم ھاي مخابراتي داخل کارگاه.4206003 57

0مقطوعتامین سیستم گاز رسانی در داخل کارگاه.4206004 57

0مقطوعتامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.4206005 57

0مقطوعتامین راه ھای دسترسی.4207001 57

0مقطوعتامین راه ھای سرويس.4207002 57

0مقطوعتامین راه ھای ارتباطی.4207003 57

0مقطوعتامین اياب و ذھاب کارگاه.4207004 57

تامین پی و سکو برای نصب ماشین آالت و تجھیزات سیستم تولید4208001
مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، مولدھای برق و مانند

آن ھا.

0مقطوع 57

نصب ماشین آالت و تجھیزات و راه اندازی آنھا، يا تامین آنھا از راه4208002
خريد خدمات يا خريد مصالح.

0مقطوع 57

بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آالت و تجھیزات به کارگاه و بر4208003
عکس.

0مقطوع 57

تھیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام کلیه کارھای4209001
ساختمانی، مخازن و تاسیسات صنعت نفت وقتی ارتفاع بیش از

متر باشد.3/5

0مقطوع 57

بارگیری، حمل و باراندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین االت  و لوازم4209002
حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس .

0مقطوع 57

دمونتاژ ، جابجایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین االت  حفاری4209003
محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. 

0مقطوع 57

بارگیری، حمل و باراندازی، وسایل و ماشین آالت شمع کوبی و سپر4209004
کوبی به کارگاه و بر عکس.

0مقطوع 57
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تھیه لوازم و مصالح و کف سازی محل ساخت تیرھای بتنی پیش4209005
ساخته پل ھا.

0مقطوع 57

بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی4209006
(پوترالنسمان) به کارگاه و بر عکس.

0مقطوع 57

جابجایی و استقرار وسایل نصب تیرھای بتنی پیش ساخته از محل4209007
ھر پل به محل پل دیگر.

0مقطوع 57

تامین عالئم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ھا و میله چاه ھا و4209008
گود ھایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار  دارد. 

0مقطوع 57

تامین وسایل الزم  و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی4209009
ترانشه ھا و گودھا .

0مقطوع 57

تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در محل4209010
ھایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می

شود. 

0مقطوع 57

0مقطوعتامین روشنایی و تھویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم .4209011 57

تامین تاريک خانه با تجھیزات مربوط  جھت آزمایشات مورد نیاز4210001
رادیوگرافی. 

0مقطوع 57

0مقطوعحفظ يا انحراف موقت نھرھای زراعی موجود در محدوده کارگاه.4211001 57

0مقطوعبیمه تجھیز کارگاه.4212001 57

0مقطوعبرچیدن کارگاه.4213001 57
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مقدمه :

1 – مصالح پای كار، به مصالحی اطالق می شود كه برای اجرای عملیات موضوع پیمان، مورد نیاز باشد، و با توجه به برنامه زمانبندی اجرای كار ، طبق
مشخصات فنی توسط پیمانكار تھیه و در كارگاه به طور مرتب به شكلی انبار شود كه قابل اندازه گیری یا شمارش باشد . ھنگام ورود مصالح به كارگاه ، باید

صورتجلسه ورود كه در آن نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده  است، با حضور مھندس مشاور تنظیم شود.

2- در قیمت ردیف ھای فھرست ضمیمه، ھزینه بارگیری، حمل تا 30 كیلومتر و باراندازی مصالح در كارگاه به صورت منظم ، در نظر گرفته شده است  و ھیچ
گونه پرداختی برای  حمل مازاد بر 30 كیلومتر مصالح ، به استثنای موارد درج شده در فصل حمل ونقل، انجام نخواھد شد.

3 – ھنگام تھیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح پای كار، اندازه گیری می شود و برای تقویت بنیه مالی پیمانكار، 70 درصد بھای مصالح پای كار و ھزینه
حمل بدون اعمال ضریب 0/7( برای مصالحی كه مشمول ھزینه حمل مازاد می شوند)، با احتساب ضریب منطقه ای، ھزینه ھای باالسری و ضریب

پیشنھادی پیمانكار، در صورت وضعیت ھا منظور می شود.

4 – تمام مصالح پای كار ، پس از منظور شدن در صورت وضعیت ، متعلق به كارفرماست و پیمانكار حق خارج كردن آنھا را از محوطه كارگاه نخواھد داشت،
مگر مصالحی كه برای اجرای عملیات موضوع پیمان، ضرورتی نداشته باشد. در این صورت، پس از كسر آن از صورت وضعیت ( چنانچه در صورت وضعیت منظور

شده باشد)، پیمانكار می تواند با پیشنھاد مھندس مشاور و موافقت كارفرما، آنھا را از كارگاه خارج كند.

5 – مسئولیت حفظ و نگھداری مصالح پای كار، درمدت پیمان، به عھده پیمانكار است و پیمانكار باید آنھا را در محل مناسبی كه در مقابل عوامل جوی و سایر
عوامل مصون باشد انبار كند.

6 – نرخ مصالح تعیین شده در فھرست مصالح پای كار، تنھا برای محاسبه بھای مصالح پای كار در صورت وضعیت ھای موقت در نظر گرفته شده است و قابل
استفاده یا استناد در سایر موارد نیست.

7 – در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت و ھمچنین در صورت وضعیت قطعی، نباید ھیچ نوع مصالح پای كار منظور شود. مصالح مازاد بر مصرف
كه در كارگاه باقی مانده و متعلق به پیمانكار است، باید توسط پیمانكار از كارگاه خارج شود.

تبصره : در مواردی كه براساس شرایط عمومی پیمان، پیمان فسخ یا خاتمه داده شود، در صورت نیاز و اعالم کارفرما نرخ مصالح پای كار، با استفاده از نرخ
ھای فصل مصالح پای کار، تعیین شده و به جای70 درصد درج شده در بند 3 ، 100 درصد بھای مصالح پای كار، در صورت وضعیت قطعی منظور می شود.
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536,990متر مکعبماسه شسته.4501001 57

506,990متر مکعبشن شسته.4502001 57

2,400,430تنسیمان پرتلند نوع يک پاکتی.4503001 57

2,056,050تنسیمان پرتلند نوع يک فله.4503002 57

2,378,430تنسیمان پرتلند نوع دو پاکتی.4503003 57

2,034,050تنسیمان پرتلند نوع دو فله.4503004 57

2,420,430تنسیمان پرتلند نوع پنج پاکتی.4503005 57

2,076,050تنسیمان پرتلند نوع پنج فله.4503006 57

63,010کیلوگرمانواع تیر آھن.4504001 57

110,400کیلوگرمانواع تیر آھن بال پھن.4504002 57

67,150کیلوگرمانواع ناودانی.4504003 57

67,150کیلوگرمانواع نبشی.4504004 57

67,150کیلوگرمانواع سپری.4504005 57

89,710کیلوگرمانواع ورق سیاه.4505001 57

66,380کیلوگرمانواع میلگرد ساده.4506001 57

55,310کیلوگرمانواع میلگرد آجدار.4506002 57

27,752,400متر مکعبتراورس خارجی.4507001 57

27,752,400متر مکعبتخته نراد خارجی.4507002 57

15,252,400متر مکعبتراورس ايرانی.4508001 57

14,752,400متر مکعبتخته و الوار ايرانی.4508002 57

166,490کیلوگرمانواع الکترود ايرانی.4509001 57

31



1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

- شرح اقالم ھزينه ھای باالسری3پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

ھزینه ھای باالسری به طور کلی به ھزینه باالسری عمومی و ھزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود:

1 – ھزینه باالسری عمومی.
این ھزینه از نوع ھزینه  ھایی است که نمی توان آنھا را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه  ھای درج شده در زیر:

1–1 ھزینه دستمزد نیروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
1–2 ھزینه بیمه ھای عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سھم کارفرما)،  به انضمام ھزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

1–3  ھزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و ھزینه ھای ایاب و ذھاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.
1–4   ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

1–5   ھزینه نگھداری دفتر مرکزی.
1–6   ھزینه استھالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
1–7   ھزینه  آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی.

1–8   ھزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
1–9   ھزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

1–10 ھزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
1–11 ھزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

1–12 ھزینه تھیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ھا.
1–13 ھزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ھا.

1–14 ھزینه ھای متفرقه،شامل ھزینه ھای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنھا.
1–15 ھزینه عوارض شھرداری برای دفتر مرکزی.

1–16 ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره و ھزینه ھای نگھداری و بھره برداری از انبار مرکزی.
1–17 ھزینه دستگاه ھا و تجھیزات رایانه ای دفتر مرکزی

2 – ھزینه باالسری کار.
این ھزینه، از نوع ھزینه  ھایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه ھای درج شده در زیر:

2–1 ھزینه ھای سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
2–1–1 ھزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

2–1–2 ھزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
2– 2 ھزینه ضمانت نامه ھا، که شامل موارد زیر است:

2–2–1 ھزینه ضمانت نامه انجام تعھدات.

2–2–2 ھزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.
2–2–3 ھزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.

2–3 ھزینه مالیات.
2–4 ھزینه صندوق کارآموزی.

2–5 سود پیمانکار.
2–6 ھزینه  ھای مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :

2–6–1 ھزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات و حفاظت و حراست.
ھمچنین، ھزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف ھای فھرست بھا و ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.

2–6–2 ھزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گیرد.
2–6–3 ھزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

2–6–4 ھزینه تھیه نسخه ھای اضافی اسناد و مدارک پیمان.
2–6–5 ھزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار .

2–6–6 ھزینه پذیرایی کارگاه.
2–6–7 ھزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و ھزینه  ھای متفرقه.

2–6–8 ھزینه تأمین وسیله ایاب و ذھاب کارگاه و وسیله نقلیه تدارکات کارگاه.
2–6–9 ھزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

2–6–10 ھزینه آزمایش ھای پیمانکار.
2–7  ھزینه  ھای تھیه مدارک فنی و تحویل کار.

2–7–1 ھزینه ھای تھیه عکس و فیلم.
).2Shop Drawings–7–2 ھزینه تھیه نقشه ھای کارگاھی (

).2As Built Drawings–7–3 ھزینه تھیه نقشه ھای چون ساخت  (
2–7–4 ھزینه ھای برنامه ریزی و کنترل پروژه.

2–7–5 ھزینه نگھداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
2–7–6 ھزینه  ھای مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضیح  1. ھزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آالت، جزو ھزینه ساعتی ماشین آالت پیش بینی شده است و از این بابت ھزینه  ای در
ھزینه  ھای باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضیح 2. در طرح ھای عمرانی  (تملک دارایی ھای سرمایه ای ) چون ھزینه ھای بیمه سھم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش
افزوده و ھمچین ھزینه ھای عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه ھای اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از

بابت  آن ھا  در ھزینه ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.

توضیح 3.در طرح ھای غیر عمرانی(غیر سرمایه ای) چون ھزینه ھای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه
ھای اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت  آن ھا  در ھزینه ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

-ضریب ھای منطقه ای4پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

پیوست 4- جدول ضريب ھای منطقه ای:

ضریب
منطقه ای نام شھرستان ھا نام

استان ھا ردیف

1/04 تبریز - آذرشھر - مراغه
آذربایجان
شرقی 11/10 خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - كلیبر - ورزقان

1/07 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان شرقی

1/07 ارومیه و خوی
آذربایجان

غربی 21/16 تكاب - چالدران - سردشت

1/10 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان غربی

1/11 بیله سوار
اردبیل 3

1/08 سایر شھرستان ھای استان اردبیل

1/04 اصفھان - مباركه

اصفھان 41/15 (دناكوه) - خور و بیابانكسمیرم

1/07 سایر شھرستان ھای استان اصفھان

1/05 اشتھارد

البرز 51/07 طالقان - آسارا

1 سایر شھرستان ھای استان البرز

1/21 مھران - دھلران

ایالم 61/14 ایالم - ایوان

1/16 سایر شھرستان ھای استان ایالم

1/20 جزیره خارگ- فارسی

بوشھر 71/15 جم - دیر- عسلویه - كنگان

1/08 سایر شھرستان ھای استان  بوشھر

1/08 فیروزكوه

تھران 81/04 شمیرانات - دماوند

1 سایر شھرستان ھای استان تھران

1/08 شھركرد

چھار محال و
بختیاری 91/16 اردل - كوھرنگ - لردكان - كیار

1/10 سایر شھرستان ھای استان چھار محال و بختیاری 

1/10 بیرجند
خراسان
جنوبی 101/22 نھبندان

1/18 بشرویه - درمیان - زیر كوه - طبس
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

-ضریب ھای منطقه ای4پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

1/14 سایر شھرستان ھای استان خراسان جنوبی  خراسان
جنوبی 10

1/05 مشھد

خراسان
رضوی 11

1/17 درگز - خواف - بجستان - باخزر

1/20 تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگیران) - كالت

1/11 سایر شھرستان ھای استان خراسان رضوی

1/07 بجنورد - اسفراین - شیروان خراسان
شمالی 12

1/08 سایر شھرستان ھای استان خراسان شمالی

1/08 اھواز - باوی - حمیدیه - دزفول - كارون

خوزستان 13
1/18 دشت آزادگان(بستان) - ھویزه(نیسان)

1/09 اندیمشك - بندرماھشھر - بھبھان - رامشیر - رامھرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

1/13 سایر شھرستان ھای استان خوزستان

1/09 زنجان

زنجان 141/14 طارم - ماه نشان

1/11 سایر شھرستان ھای استان زنجان

1/10 شاھرود(بیارجمند) - میامی
سمنان 15

1/08 سایر شھرستان ھای استان سمنان

1/14 زاھدان

سیستان و
بلوچستان 16

1/19 چاه بھار - خاش - زابل

1/22 ایرانشھر - زھك - میر جاوه - نیمروز - ھامون - ھیرمند - سراوان

1/27 سایر شھرستان ھای استان سیستان و بلوچستان

1/05 شیراز

فارس 17

1/17 الرستان(بیرم)

1/15 المرد - مھر

1/12 اقلید - خنج - جھرم - گراش

1/08 سایر شھرستان ھای استان فارس

1/07 قزوین - البرز

قزوین 181/13 الموت - طارم - آوج - كوھین

1/08 سایر شھرستان ھای استان قزوین

1/08 قم  
قم 19

1/10 سایر شھرستان ھای استان قم

1/16 مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشیو)
كردستان 20

1/13 سقز - دیواندره(سارال - كرفتو) - بیجار(كرانی - چنگ الماس)
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وزارت نفت

-ضریب ھای منطقه ای4پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

1/19 بانه
كردستان 20

1/10 سایر شھرستان ھای استان كردستان

1/19 رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - كھنوج - منوجان

كرمان 211/10 رفسنجان - كرمان

1/14 سایر شھرستان ھای استان كرمان

1/10 كرمانشاه

كرمانشاه 22
1/20 پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشیرین(سومار)

1/18 پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(كالشی) - قصرشیرین -
گیالن غرب

1/13 سایر شھرستان ھای استان  كرمانشاه

1/12 بویراحمد  - كھگیلویه (سوق) - گچساران
كھگیلویه و
بویر احمد 231/20 بھمنی(گرمسیری)-  كھگیلویه(دیشموك - چاروسا)

1/16 سایر شھرستان ھای استان كھگیلویه و بویراحمد

1/18 بندر تركمن(جزیره آشوراده)

گلستان 24
1/13 گنبد كاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان كه در ارتفاعات بیش از 500 متر واقع اند

1/12 كالله - گالیكش - گمیشان - آق قال(وشمگیر)

1/09 سایر شھرستان ھای استان گلستان

1/08 رشت

گیالن 25
1/19 رودسر(رحیم آباد)

1/16 رودبار(عمارلو) - سیاھكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

1/11 سایر شھرستان ھای استان گیالن

1/10 خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان 261/15 پلدختر - رومشكان

1/13 سایر شھرستان ھای استان لرستان

1/12
ساری(چھاردانگه - دودانگه - كلیجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - كالردشت - نكا (ھزا رجریب) - نوشھر (كجور) - بھشھر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران 27

1/13 مناطقی از سطح استان كه در ارتفاعات بیش از 500 متر واقعند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مازندران

1/04 اراك - ساوه - زرندیه

مركزی 281/12 تفرش - شازند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مركزی

1/10 بندر عباس  ھرمزگان 29
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وزارت نفت

-ضریب ھای منطقه ای4پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

1/24 ابوموسی - بشاگرد

ھرمزگان 291/21 پارسیان - جاسك

1/16 سایر شھرستان ھای استان ھرمزگان

1/11 تویسركان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - كبودرآھنگ(شیرین سو) -
نھاوند(زرین دشت) ھمدان 30

1/07 سایر شھرستان ھای استان ھمدان

1/18 ابركوه(بھمن) - بھاباد(آسفیج)

یزد 31
1/09 یزد - اشكذر

1/15 ابركوه - بھاباد - خاتم

1/12 سایر شھرستان ھای استان یزد
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1399عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال فھرست بھای

وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جديد5پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

در پیمان ھایی که برای تھیه برآورد ھزینه اجرای آنھا، از این فھرست بھا استفاده شده است، چنانچه در چھارچوب موضوع پیمان، اجرای کارھایی الزم شود
که برای آنھا قیمت واحد یا مقدار در برآورد ھزینه اجرای کار موجود نباشد، برای تعیین بھای واحد این نوع کارھا به شرح زیر عمل خواھد شد:

1 – در صورتی که ردیف کارھای یاد شده (شرح و بھای واحد) در این فھرست بھا (که برآورد ھزینه اجرای کار با استفاده از آن تھیه شده است)، موجود
باشد، از ردیف ھای موجود این فھرست بھا، به عنوان قیمت جدید استفاده خواھد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیف ھا، نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان

بیشتر شود جمع مبالغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارھای با قیمت جدید نباید از    25 % مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

تبصره: چنانچه برای اجرای کارھای موضوع این بند، تجھیزات جدید و در نتیجه تجھیز کارگاه اضافی نسبت به تجھیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک
پیمان نیاز باشد، در مورد اقالم اضافی تجھیز و ھزینه آنھا، با پیمانکار توافق خواھد شد. مبلغ تجھیز و برچیدن اضافی، حداکثر تا 25 درصد مبلغ مقطوع تجھیز
و برچیدن کارگاه پیمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایید معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری قابل پرداخت

خواھد بود.

2 – ردیف ھایی که قیمت آنھا طبق بند 1 تعیین می شود، مشابه ردیف ھای این فھرست بھا، مشمول اعمال تمام ضریب ھای پیمان (ضریب
باالسری،منطقه ای، پیشنھادی پیمانکار و برحسب مورد، سایر ضریب ھای مربوط)،  می گردد.

3 – در تعیین قیمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعیین شده برای تغییر مقادیر کار در شرایط عمومی پیمان رعایت شود.
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