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38 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست

42 - شرح اقالم هزينه باالسري3پيوست

43  - ضريب هاي منطقه اي4پيوست 

45 - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد5پيوست
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دستورالعمل آاربرد

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

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

پيوست ٣: شرح اقالم هزینه هاى باالسرى 
پيوست ٤: ضریب هاى منطقه اى

پيوست ٥: دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید 
 و ایستگاه تقليل فشار داخل(CGS)این فهرست بها براى تعميرات خطوط لوله آمربندى، تغذیه و شبكه گاز در محدوده ها و روستاها از محل تامين گاز 

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

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

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

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

باید ردیف جداگانه اى با شماره و شرح مناسب در زیر فصل مربوط پيش بينى می شود و بهاى واحد آن به روش تعيين شده محاسبه می گردد در مقابل
ردیف یاد شده درج شود .
هایى آه شرح آنها در این فهرست بها موجود است، اما بدون بهاى واحد هستند به روش تعيين شده در بند ٢-١ تهيه مى شود ٤-٢ بهاى هر واحد ردیف

.
٥-٢ شرح و بهاى ردیف هاى موضوع بند ٢-١ و ٢-٤ باید هنگام تهيه برآورد هزینه اجراى به تایيد کارفرما برسد.

٦-٢ در آارهایى آه جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف هاى ٢-١ و ٢-٤ با اعمال ضریب هاى فهرست بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجراى آار، بيشتر از
سی درصد باشد، کارفرما باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترک مناقصه، شرح و بهاى ردیف هاى یاد شده را همراه با تجزیه قيمت مربوط

برای تصویب به معاونت مهندسى، پژوهش و فناوری ارسال دارد تا پس از رسيدگى و تصویب مالك عمل قرار گيرد.
٧-٢  هنگام برآورد به جمع بهاى واحد ردیف هاى این فهرست بها و همچنين ردیف هاى موضوع بند هاى ٢-١ و ٢-٤ ضریب ها و هزینه های زیر، مطابق

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

٢-٧-٢- هزینه باالسرى طرح های غير عمرانی برای کارهایی که بصورت مناقصه برگزار می شود، برابر ٤١ (چهل و یک) درصد و کارهایی که بصورت ترک
تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) برگزار می شوند برابر ٣٠ (سی) درصد می باشد. هزینه باالسری طرح های عمرانی برای کارهایی
که بصورت مناقصه برگزار می شود، برابر ٣٠ (سی) درصد و کارهایی که بصورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) برگزار می

شوند برابر ٢٠ (بيست) درصد می باشد. 
 شرح اقالم هزینه باالسری به عنوان راهنما در پيوست سه درج شده است.

٣-٧-٢- ضریب منطقه ای مطابق پيوست ٤ 
٨-٢ براى برآورد هزینه اجراى هر آار، مقادیر اقالم آن بر اساس نقشه های اجرایى و مشخصات فنى، محاسبه شده و بر حسب ردیف های این فهرست

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

ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه به آن افزوده مى شود .
نتيجه،بر آورد هزینه اجراى آار خواهد بود، به مدارك یاد شده، آليات، مقدمه فصل ها، و پيوست هاى ١و ٣ و ٥ ضميمه, مجموعه تهيه شده، به عنوان

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

پيمان درج آند. 
اگر در نظر باشد آه کار به صورت یك قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست بها و مقادیر برآورد هزینه اجرای آار، بهاى اجزاى متشكله آار محاسبه و بر

مبنای آن جدول درصد اجزاى متشكله آار (جدول تفكيكى) تهيه مى شود این جدول مى بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد.

1



1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

کليات 

١–مفاد کليات مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غير قابل تفکيک و مکمل یکدیگر هستند. 
٢–شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کليات به تنهایی تعيين کننده مشخصات کامل کار نيست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف ها در

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

 عمومی در بهای واحد ردیف های این فهرست بها پيش بينی شده است .HSEمدیریت 
٤–قيمت های این فهرست بها قيمت های کاملی برای انجام کار ، طبق نقشه و مشخصات فنی است، هيچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمين عمق یا
ارتفاع انحنا ، دهنه های کم یا زیاد، تعبيه سوراخ، بارگيری، حمل، باراندازی، پراکندگی طول خط، سختی کار و صعوبت های دیگر که اجرای کار  را مشکل

تر یا مخصوص کند، جز آنکه به صراحت در این فهرست بها برای آن نرخی یا اضافه بها پيش بينی شده است، قابل پرداخت نيست.
٥–با نتيجه گيری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های دیگر یا مقایسه آن با قيمت های روز با

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

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

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

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

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

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

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

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

فصل کارهای خاکی ١٠(ده) درصد اضافه بها به ردیف های فصل مربوط اعمال می شود.
١٥–در صورت وجود هر یک از شرایط زیر به نرخ های این فهرست اضافه بهایی به شرح زیر تعلق می گيرد.

١٥–١– تعميرات و انجام عمليات در مجاورت لوله فعال نفتی،گاز و قطار شهری (مترو ) ١٥ درصد 
١٥–٢– تعميرات و انجام عمليات در خيابان ها و تقاطع های پر ترافيک در روز ٢٥ درصد

١٥–٣– تعميرات و انجام عمليات در شب ١٥ درصد 
توضيح: محدوده خيابان ها و تقاطع های پرترافيک هر شهر در مدارک مناقصه شرح گردد.

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

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

 در هزینه های این فهرست منظور شده است.(HSE)١٨–هزینه های رعایت کليه موارد ایمنی، زیست محيطی 
١٩–کليه کارها می بایست طبق ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز و نشریه های ٥٥ و ١٠١ سازمان برنامه و بودجه کشور انجام پذیرد.

٢٠–چنانچه طبق توافق کارفرما و پيمانکار، مصالحی که تامين آنها در تعهد کارفرماست توسط پيمانکار تامين گردد، بهای آن براساس اسناد مورد تایيد
کارفرما بعالوه ١٤ درصد هزینه باالسری محاسبه می شود. به هزینه مصالح یاد شده ضریب های پيمان اعمال نمی شود و مشمول تعدیل آحاد بها نيز

نخواهند بود.
٢١–این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال ١٤٠٠ محاسبه شده است.
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل اول- آماده سازي و جوشكاري لوله، شيرآالت و اتصاالت

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه:

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

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

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

شود. پيمانكار پرداخت می

های این فصل منظور تامين نيروی انسانی، ماشين آالت، لوازم و مصالح مصرفی غير از لوله، اتصاالت، شيرها و الكترود، در ردیف٤.
شده است.

های این فصل منظور شده است. هزینه آزمایش صالحيت جوشكاران در قيمت٥.

های مختلف بوده و هيچ گونه اضافه بهایی بابت تغيير ضخامت لوله ها های این فصل ميانگين بهای عمليات برای ضخامت  قيمت ٦.
باشد. قابل پرداخت نمی

 می باشد. ٥LX٦٥ تا٥LX,٥Lهای لوله فوالدی این فصل برای انجام عمليات در لوله های فوالدی  قيمت ردیف ٧.

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

٩.  بهای ردیف های اين فصل براي جوشكاری داخل و بيرون آانال منظور شده است.
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل اول- آماده سازي و جوشكاري لوله، شيرآالت و اتصاالت

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل اول- آماده سازي و جوشكاري لوله، شيرآالت و اتصاالت

1،237،760سرجوش اينچ با هر ضخامت2جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي تا 0101001 63
3،395،940سرجوش اينچ با هر ضخامت6 اينچ تا 3جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي از 0101002 63
4،744،020سرجوش اينچ با هر ضخامت8جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101003 63
9،356،520سرجوش اينچ با هر ضخامت10جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101004 63
12،365،730سرجوش اينچ با هر ضخامت12جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101005 63
14،558،200سرجوش اينچ با هر ضخامت14جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101006 63
16،247،530سرجوش اينچ با هر ضخامت16جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101007 63
17،260،470سرجوش اينچ با هر ضخامت18جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101008 63
19،784،760سرجوش اينچ با هر ضخامت20جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101009 63
22،354،330سرجوش اينچ با هر ضخامت22جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101010 63
23،869،880سرجوش اينچ با هر ضخامت24جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101011 63
25،605،870سرجوش اينچ با هر ضخامت26جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101012 63
26،552،090سرجوش اينچ با هر ضخامت28جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101013 63
29،042،340سرجوشاينچ با هر ضخامت30جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101014 63
34،652،180سرجوشاينچ با هر ضخامت36جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101015 63
45،755،860سرجوشاينچ با هر ضخامت48جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101016 63
60،044،810سرجوشاينچ با هر ضخامت56جوشكاري لوله، شير و اتصاالت فوالدي 0101017 63
 اينچ بطور كامل به همراه سوراخ كردن لوله1نصب ولدولت فوالدي يا سه راهي تخليه تا 0101018

اصلي در كانال يا حوضچه
2،163،920عدد 63

 اينچ بطور كامل به همراه سوراخ كردن2 تا 1/4  1نصب ولدولت فوالدي يا سه راهي تخليه 0101019
لوله اصلي در كانال يا حوضچه

4،747،720عدد 63

 اينچ بطور كامل به همراه  سوراخ كردن3 و 1/2 2نصب ولدولت فوالدي يا سه راهي تخليه 0101020
لوله اصلي در كانال يا حوضچه

6،061،560عدد 63

اينچ بطور كامل به همراه  سوراخ كردن لوله اصلي4نصب ولدولت فوالدي يا سه راهي تخليه 0101021
در كانال يا حوضچه

8،370،450عدد 63
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوم- آزمايشات كنترل كيفيت جوش

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه 

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

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

های آنترل آيفيت جوش برای روزهای عادی است. در صورتی آه با درخواست یا تایيد آارفرما / مهندس مشاور، آار در ٣.بهای ردیف
شود.(با اعمال این ضریب، ضریب ١٥ درصد های این فصل با اعمال ضریب ١/٢٠ پرداخت می شب انجام شود، بهای آن بر اساس ردیف 

گيرد.) مندرج در بند ١٥-٣ از ماده ١٥ آليات اين فهرست بها تعلق نمی

 متناسب، ظهور و(SOURCE)ها با اشعه چشمه  ٤.در نرخ پرتونگاری این فصل هزینه عمليات آماده سازی فيلم، عكسبرداری از جوش 
ثبوت فيلم، ارائه گزارش و رعایت موارد ایمنی از جمله نزدیك نشدن عابران و افراد متفرقه به محل پرتونگاری منظور شده است.

 های مربوط ٥.هزینه تامين و استقرار آزمایشگاه و تاریکخانه با تجهيزات آن و تاسيسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینها و همچنين هزینه
های تجهيز و برچيدن آارگاه به آماده نمودن دستگاه ها، تامين وسيله نقليه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در هزینه 

منظور شده است.

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

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

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

های ٢ الی ٦ اینچ آمتر از ١٤ سرجوش باشد. ١ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

های ٨ الی ١٦ اینچ آمتر از ٨ سرجوش باشد. ٢ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

.های ١٨ الی ٢٢ اینچ آمتر از ٥ سرجوش باشد ٣ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

.های ٢٤ الی ٣٠ اینچ آمتر از ٤ سرجوش باشد ٤ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

های باالتر از ٣٦ اینج آمتر از ٣ سرجوش یك اآيپ / روز ٥ رادیوگرافی سرجوش–٨

باشد. ٩.اآيپ رادیوگرافی شامل یك نفر تكنسين، یك نفر آمك تكنسين، دو نفر آارگر ساده، خودرو و سایر تجهيزات مورد نياز می
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوم- آزمايشات كنترل كيفيت جوش

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم- آزمايشات كنترل كيفيت جوش

1،129،920سرجوش اينچ2پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202001 63
1،994،290سرجوش اينچ6 اينچ تا 3پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202002 63
2،416،930سرجوشاينچ8پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202003 63
2،764،820سرجوشاينچ10پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202004 63
3،066،860سرجوشاينچ12پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202005 63
3،509،190سرجوشاينچ14پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202006 63
4،055،060سرجوشاينچ16پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202007 63
4،561،950سرجوشاينچ18پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202008 63
4،977،020سرجوشاينچ20پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202009 63
5،337،670سرجوشاينچ22پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202010 63
5،754،680سرجوشاينچ24پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202011 63
6،138،320سرجوشاينچ26پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202012 63
6،576،770سرجوش اينچ28پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202013 63
7،082،680سرجوشاينچ30پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202014 63
9،207،480سرجوشاينچ36پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202015 63
10،522،840سرجوشاينچ48پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202016 63
12،276،650سرجوشاينچ56پرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0202017 63
23،513،410اكيب روزپرتونگاري جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي0202018 63
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سوم- عايقكاري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه 

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

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

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

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

ها آه ممكن است بنا به ضرورت قبل از تكميل يا تعمير عایق آاری هزینه عمليات اصالح آانال حفر شده در محل زانوها يا خم٤.
های مربوط محاسبه و پرداخت های این فصل منظور نشده است و برای این موارد از فصل  انجام شود، در قيمت ردیف 

گردد. می

، اندازه گيری(BONDTEST)، چسبندگی(HOLYDAY DETECTOR)های منفذیابی   های مربوط به انجام آزمایش هزینه٥.
ها منظور شده است. ضخامت پوشش و هزینه تعميرات بعد از آزمایش، در قيمت ردیف 

 های مربوط به جابجایی داخل آارگاه، دپو سازی و  های ثابت، هزینه آاری در آارگاه  های مربوط به تميزآاری و عایق در ردیف٦.
آماده سازی برای حمل به انبار پيمانكار، منظور شده است. 

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

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

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

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

های این فصل برای هر مورد تا یک متر منظور شده است در صورتی آه مازاد بر  عمليات مربوط به تكميل و تعمير عایقكاری ١١.
باشد. یك متر باشد، از فهرست بهای خطوط لوله آمربندی و تغذيه نفت و گاز با اعمال ضریب ١/٣٠ قابل محاسبه می
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سوم- عايقكاري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم- عايقكاري

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301001
 اينچ2پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر تا 

417،620مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301002
 اينچ6 اينچ تا 3پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر  از 

477،280مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301003
 اينچ8پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر  

515،740مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301004
اينچ10پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر 

547،970مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301005
اينچ12پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر

599،570مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301006
 اينچ14پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر 

650،380مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301007
 اينچ16پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر 

706،340مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301008
 اينچ18پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر 

757،710مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301009
 اينچ20پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر 

822،450مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301010
 اينچ22پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر 

872،800مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301011
 اينچ24پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر 

975،930مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301012
 اينچ26پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر 

1،041،000مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301013
اينچ28پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر 

1،115،350مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301014
اينچ30پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر 

1،191،880مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301015
 اينچ36پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر 

1،836،360مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301016
 اينچ48پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر 

2،938،180مورد 63

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز كردن سطح لوله و اندود0301017
 اينچ56پرايمرزني و عايق كاري سرد به قطر 

4،197،410مورد 63

489،830مورد اينچ2تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده يا پلي اتيلن  لوله به قطر تا 0301018 63
580،540مورد  اينچ.6تا3تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن براي لوله به قطر 0301019 63
669،850مورد اينچ.8تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301020 63
783،730مورد اينچ.10تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301021 63
893،490مورد اينچ.12تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301022 63
992،770مورد اينچ.14تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301023 63
1،121،490مورد اينچ.16تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301024 63
1،271،020مورد اينچ.18تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301025 63
1،444،340مورد اينچ.20تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301026 63
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سوم- عايقكاري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم- عايقكاري

1،588،780مورد اينچ.22تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301027 63
1،700،530مورد اينچ.24تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301028 63
1،828،870مورد اينچ.26تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301029 63
1،970،680مورد اينچ.28تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301030 63
2،119،010مورد اينچ.30تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301031 63
2،265،140مورد اينچ.32تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301032 63
2،463،340مورد اينچ.34تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301033 63
2،699،550مورد اينچ.36تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن براي لوله به قطر 0301034 63
2،985،870مورد اينچ.38تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301035 63
3،284،460مورد اينچ.40تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301036 63
3،649،400مورد اينچ.42تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301037 63
4،105،570مورد اينچ.44تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301038 63
4،692،080مورد اينچ.46تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن براي لوله به قطر 0301039 63
5،474،100مورد اينچ.48تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301040 63
7،140،130مورد اينچ.52تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301041 63
8،957،610مورد اينچ.56تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي لوله به قطر 0301042 63
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهارم- تعمير و سرويس شيرهاي فوالدي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه 

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

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

است.

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

های چون ساخت، آاری شيرها شامل شناسایی محل شيرها با استفاده از نقشه آاری و روان ٤.رديف هاي بازديد، گریس
های مجاز و ها و جمع آوری خاک و مازاد داخل حوضچه و حمل به محل  برداشتن درب حوضچه، تميزآاری روی شير و داخل حوضچه

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

های مربوط قابل آاری شيرها فقط عمليات باز و بست صورت گيرد ٦٠ درصد ردیف  های گریسكاری و روان ٥.در صورتی آه در ردیف 
باشد. پرداخت می
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهارم- تعمير و سرويس شيرهاي فوالدي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم- تعمير و سرويس شيرهاي فوالدي

158،980مورد اينچ3/4بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير ميتراستاپ 0401001 63
417،320مورداينچ2بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401002 63
476،940مورداينچ4بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401003 63
556،430مورداينچ6بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401004 63
1،092،980مورداينچ8بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401005 63
1،391،060مورداينچ10بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401006 63
1،689،150مورد اينچ12بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير0401007 63
1،887،870مورداينچ16بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401008 63
2،086،590مورداينچ18بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401009 63
2،285،320مورد اينچ20بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401010 63
2،484،040مورد اينچ22بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401011 63
2،682،760مورد اينچ24بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401012 63
2،881،490مورد اينچ26بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401013 63
3،080،210مورد اينچ28بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401014 63
3،278،930مورد اينچ30بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401015 63
3،577،020مورد اينچ36بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401016 63
3،974،470مورد اينچ48بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401017 63
4،371،910مورداينچ56بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست كردن)شير 0401018 63
298،080مورد ميليمتر160 الي 63بازديد،بازوبست كردن شيرهاي پلي اتيلن 0401019 63
384،030عدد اينچ در حوضچه2ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401020 63
438،890عدد اينچ در حوضچه4ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401021 63
512،040عدد اينچ در حوضچه6ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401022 63
614،450عدداينچ در حوضچه8ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401023 63
698،240عدد اينچ در حوضچه10ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401024 63
1،013،340عدد اينچ در حوضچه12ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401025 63
1،337،910عدد اينچ در حوضچه16ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401026 63
2،064،750عدد اينچ در حوضچه18ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401027 63
2،528،510عدد اينچ در حوضچه20ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401028 63
2،969،260عدد اينچ در حوضچه22ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401029 63
3،406،840عدد  اينچ در حوضچه24ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401030 63
4،045،620عدد اينچ در حوضچه26ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401031 63
4،315،330عدد اينچ در حوضچه28ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401032 63
4،759،550عدد  اينچ در حوضچه30ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401033 63
5،580،170عدد اينچ در حوضچه36ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401034 63
6،742،700عدد  اينچ در حوضچه48ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401035 63
7،192،210عدد اينچ در حوضچه56ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0401036 63
 اينچ شامل برداشت پوشش عايق شير و تعمير و عايقكاري6 تا 2تعمير شيرهاي مدفون سايز 0401037

شير با عمليات مكانيكي(بدون عمليات خاكي) بطور كامل
3،689،280مورد 63
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل پنجم- نصب اتصاالت پلي اتيلن

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه 

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

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

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

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

اتيلن هزينه آليه عمليات نصب از جمله سوراخ کاری لوله منظور شده است. در ردیف های مربوط به نصب زين پلی٤.

٥.  در بهای نصب هر عدد اتصال، هزينه يک بار برق گذاری منظور شده است.
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل پنجم- نصب اتصاالت پلي اتيلن

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم- نصب اتصاالت پلي اتيلن

961،920عدد ميليمتر داخل كانال25نصب اتصاالت پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر 0501001 63
1،176،000عددميليمتر داخل كانال63نصب اتصاالت پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر 0501002 63
1،358،930عدد ميليمتر  داخل كانال90نصب اتصاالت پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر 0501003 63
1،609،260عددميليمتر داخل كانال110نصب اتصاالت پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر 0501004 63
2،038،390عددميليمتر  داخل كانال125نصب اتصاالت پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر 0501005 63
2،547،990عدد ميليمتر داخل كانال160نصب اتصاالت پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر 0501006 63
 ميليمتر  داخل40 الي 20 ميليمتر با خروجي 63نصب زين پلي اتيلن فيوژن دار روي لوله 0501007

كانال
1،322،470عدد 63

 ميليمتر داخل40 الي 20ميليمتر با خروجي 90نصب زين پلي اتيلن فيوژن دار روي لوله 0501008
كانال

2،509،160عدد 63

 ميليمتر داخل40 الي 20 ميليمتر با خروجي 110نصب زين پلي اتيلن فيوژن دار روي لوله 0501009
كانال

2،927،350عدد 63

 ميليمتر  داخل40 الي 20 ميليمتر با خروجي 125نصب زين پلي اتيلن فيوژن دار روي لوله 0501010
كانال

3،081،420عدد 63

 ميليمتر داخل40 الي 20ميليمتر با خروجي 160نصب زين پلي اتيلن فيوژن دار روي لوله 0501011
كانال

3،377،720عدد 63

25 اينچ در 3/4نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501012
ميليمتر در كنار يا داخل كانال

2،026،740عدد 63

25 اينچ در 1نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501013
ميليمتر  در كنار يا داخل كانال

2،296،970عدد 63

40 اينچ در 1نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501014
ميليمتر  در كنار يا داخل كانال

2،576،040عدد 63

40 اينچ در 1/25نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501015
ميليمتر در كنار يا داخل كانال

2،812،610عدد 63

63 اينچ در 2نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501016
ميليمتر  در كنار يا داخل كانال

2،996،050عدد 63

90 اينچ در 4نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501017
ميليمتر در كنار يا داخل كانال

3،377،890عدد 63

90 اينچ در 6نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501018
ميليمتر در كنار يا داخل كانال

3،871،300عدد 63

110 اينچ در 4نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501019
ميليمتر در كنار يا داخل كانال

3،937،660عدد 63

110 اينچ در 6نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501020
ميليمتر  در كنار يا داخل كانال

4،445،750عدد 63

125 اينچ در 4نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501021
ميليمتر  در كنار يا داخل كانال

4،518،630عدد 63

125 اينچ در 6نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501022
ميليمتر در كنار يا  داخل كانال

5،447،360عدد 63

125 اينچ در 8نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501023
ميليمتر در كنار يا داخل كانال

6،890،910عدد 63

160 اينچ در 6نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501024
ميليمتر در كنار يا داخل كانال

9،187،870عدد 63

 اينچ در8نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به قطر 0501025
ميليمتر در كنار يا داخل كانال160

13،781،810عدد 63
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري گاز (ابزاردقيق)

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه 

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

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

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

های این فصل منظور نشده است . هزینه آاليبراسيون تجهيزات اندازه گيری در ردیف ٤.

ها منظور شده ها و تخليه آب از گرم آن به مخزن و بالعكس در ردیف هزینه تامين مخزن جهت نگهداری آب مقطر گرمكن ٥.
است.

ها منظور نشده است.  ها در ردیف  ها و آب جهت شستشوی ایستگاه هزینه تهيه و حمل آب مقطر و ضد یخ جهت گرمكن٦.

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

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

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

باشد. های ذیل از مبلغ آل ردیف مربوط می ردیف

درصدشرحردیف

١٠رگوالتورها١
٢٥شات آف ولوها٢
١٠سيفتی ولوها٣
١٥دستگاه بودار آننده٤
١٠آنتورها٥
٢٠فيلترها و سپریتورها٦
١٠شيرآالت و عمليات مشابه٧

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

درصدشرحردیف

١٥رگوالتورها١
٢٥شات آف ولوها٢
١٠سيفتی ولوها٣
١٥آنتورها٤
٢٠فيلترها٥
١٥شيرآالت و عمليات مشابه٦

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

های این فصل منظور نگردیده است. بوده و در قيمت
زدایی های تعميرات اساسی گرمکن شامل: کليه عمليات باز و بست کردن، بيرون کشيدن کویل، تميزکاری، زنگ  بهای ردیف ١٤.

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

باشد. هيدرواستاتيک و نصب و راه اندازی مجدد می
آشی تا مرحله آب بندی ١٥. منظور از رفع نشتی از انواع شيرآالت، اتصاالت و تجهيزات در قطرها و آالس های مختلف، آچار

باشد. می
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري گاز (ابزاردقيق)

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري گاز (ابزاردقيق)

 اينچ ايستگاه هاي تقليل فشار به انضمام روغن6 تا 2باز و بسته كردن كنتورهاي توربيني 0602001
كاري و اندازه گيري جهت كاليبراسيون

3،459،570مورد 63

 اينچ ايستگاه هاي تقليل فشار به انضمام روغن12 تا 8باز و بسته كردن كنتورهاي توربيني 0602002
كاري و اندازه گيري جهت كاليبراسيون

5،189،350مورد 63

 اينچ ايستگاه هاي تقليل فشار به انضمام روغن16 تا 14باز و بسته كردن كنتورهاي توربيني 0602003
كاري و اندازه گيري جهت كاليبراسيون

13،002،320مورد 63

405،490موردباز و بسته كردن فشارسنج ها و دما سنج ها و تصحيح كننده ها0602004 63
0602005CGS به ظرفيت تابازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار  

متر مكعبي شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار10000
كننده،كنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

47،856،590مورد 63

0602006CGS به ظرفيت باالتربازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار 
 متر مكعبي شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار20000 تا 10000از 

كننده،كنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

93،048،220مورد 63

0602007CGS به ظرفيت باالتربازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار 
 متر مكعبي شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار30000 تا 20000از 

كننده،كنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

126،533،600مورد 63

0602008CGS به ظرفيت باالتربازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار 
 متر مكعبي شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار50000 تا 30000از 

كننده،كنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

140،592،880مورد 63

0602009CGS به ظرفيت باالتربازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار 
 متر مكعبي شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار80000 تا 50000از 

كننده،كنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

167،654،490مورد 63

0602010CGS به ظرفيت باالتربازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار
 متر مكعبي شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه120000 تا 80000از 

بودار كننده،كنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

213،412،620مورد 63

0602011CGS به ظرفيت باالتربازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار 
 متر مكعبي شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه200000  تا 120000از 

بودار كننده،كنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

243،900،140مورد 63

0602012CGS به ظرفيت باالتربازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار  
  متر مكعبي شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار200000از  

كننده،كنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

304،875،180مورد 63

0602013CGS TBS  به/بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار  
 شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار10000ظرفيت  تا 

كننده،كنتورها،فيلترها،سپرايتورها و شيرآالت)

71،784،890مورد 63

0602014CGS TBS به/بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار 
 متر مكعبي شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي20000 تا 10000ظرفيت باالتر از 

ولوها،دستگاه بودار كننده،كنتورها،فيلترها،سپرايتورها و شيرآالت)

129،931،260مورد 63

0602015TBS DRS به,بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار 
متر مكعبي شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،كنتورها،فيلترها10000ظرفيت  تا 
و شيرآالت)

31،904،400مورد 63

0602016TBS DRS به ظرفيت,بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار
 متر مكعبي شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي20000تا  10000باالتر از 

ولوها،كنتورها،فيلترها و شيرآالت)

64،965،630مورد 63

0602017TBS DRS به ظرفيت,بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار
 متر مكعبي شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه20000باالتر از

كنتورها،فيلترهاو شيرآالت)

103،945،000مورد 63
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري گاز (ابزاردقيق)

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري گاز (ابزاردقيق)

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري0602018
صنعتي،تجاري مسكوني  شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،كنتورها،فيلترهاو

شيرآالت)

20،757،390مورد 63

0602019CGSCGS TBS  تا/ و يا بازديد و تنظيم و سركشي دوره اي ايستگاه هاي تقليل فشار
 متر مكعب.30000ظرفيت  

1،621،940مورد 63

0602020CGSCGS TBS / و يا بازديد و تنظيم و سركشي دوره اي ايستگاه هاي تقليل فشار
متر مكعب.100000 تا ظرفيت  30000باالتر از 

2،432،910مورد 63

0602021CGSCGS TBS  به/ و يا بازديد و تنظيم و سركشي دوره اي ايستگاه هاي تقليل فشار
 متر مكعب.100000ظرفيت باالتر از 

3،243،880مورد 63

0602022tbs drs 810،970مورد با هر ظرفيت/بازديد و تنظيم و سركشي دورهاي ايستگاه هاي تقليل فشار 63
486،580موردبازديد و تنظيم و سركشي دوره اي ايستگاه هاي تقليل فشار تجاري صنعتي عمده0602023 63
0602024CGSCGS TBS   به/  يا   شستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار 

  بهمراه شاسي و فونداسيون مربوطه30000ظرفيت تا 
2،923،930مورد 63

0602025CGSCGS TBS   به/  يا   شستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار 
 به همراه شاسي و فونداسيون مربوطه100000  تا 30000ظرفيت باالتر از   

3،573،700مورد 63

0602026CGSCGS TBS   به/  يا   شستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار 
 به همراه شاسي و فونداسيون مربوطه100000ظرفيت باالتر از 

4،594،750مورد 63

0602027TBSDRS به همراه شاسي ويا شستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار 
فونداسيون مربوطه

2،222،670مورد 63

شستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري تجاري صنعتي و عمده0602028
به همراه شاسي و فونداسيون مربوطه

1،852،220مورد 63

رفع نشتي از شيرآالت، اتصاالت  و تجهيزات ايستگاه هاي تقليل فشار0602029
MRS DRS TBS CGS TBS CGS, , , / ,

405،490مورد 63

0602030CGS 241،445،230مورد ليتري .5000تا ظرفيت  انجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي 63
0602031CGS 10000 تا 5000 با ظرفيت باالتر از انجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي

ليتري.
307،612،180مورد 63

0602032CGS 20000 تا 10000 با ظرفيت باالتر از انجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي
ليتري .

368،695،190مورد 63

0602033CGS 30000 تا 20000 با ظرفيت باالتر از انجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي
ليتري .

455،835،080مورد 63

0602034CGS 50000 تا 30000 با ظرفيت باالتر از انجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي
ليتري .

553،960،700مورد 63

0602035CGS تا50000با ظرفيت باالتر از انجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي 
ليتري.80000

657،170،250مورد 63

0602036CGS 729،838،290مورد ليتري .80000با ظرفيت باالتر از انجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي 63
0602037cgs cgs tbs سرويس و تعمير قسمت هاي برقي هيتر ايستگاه هاي تقليل فشار- 2،730،090مورد/ 63
405،490مورد اينچ6 تا 2گريس كاري و بازو بسته نمودن شيرهاي ايستگاه هاي تقليل فشار 0602038 63
648،780مورد اينچ12 تا 8گريس كاري و بازو بسته نمودن شيرهاي ايستگاه هاي تقليل فشار 0602039 63
973،170مورد اينچ24 تا 16گريس كاري و بازو بسته نمودن شيرهاي ايستگاه هاي تقليل فشار 0602040 63
6،487،770موردتزريق اودرانت به داخل مخازن دستگاه هاي بوداركننده0602041 63
 اينچ ايستگاه هاي تقليل16سرويس و تعويض كامل  المنتهاي  فيلتر و سپرايتور به سايز تا 0602042

TBS CGS DRSCGS TBS .فشار و اندازه گيري  / و .
1،621،940مورد 63

 اينچ ايستگاه هاي16سرويس و تعويض كامل المنتهاي فيلتر و سپرايتور به سايز باالتر از0602043
TBS CGS DRSCGS TBS .تقليل فشار و اندازه گيري  /و .

2،432،910مورد 63
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هفتم- آزمايش و راه اندازي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه 

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

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

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

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

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

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

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

٧–٣ انجام سایر عمليات یا هماهنگی های الزم تا زمان جریان آامل بدون نقص گاز در حد مورد قبول بهره بردار از خط لوله.
٨.  محاسبه هزینه انجام تست عایق و آزمایش مقاومت خطوط شبكه (٦٠ پوند) با دستگاه فشار سنج برای قطعات آمتر از

دویست متر معادل ٢٠٠ متر محاسبه می گردد.
٩. محاسبه هزینه انجام تست عایق و آزمایش مقاومت خطوط تغذیه (٢٥٠ پوند) با دستگاه فشار سنج برای قطعات آمتر از یک

پانصد متر معادل ٥٠٠ متر محاسبه می گردد.
به جای فشار سنج دو برابر قيمت ردیف های مربوط به آزمایشات پرداخت می گردد.  ١٠D.W.T. در صورت استفاده از دستگاه 

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

از رديف های تزريق گاز با اعمال ضریب ٠/٧ استفاده می شود.  ١٢. بابت بهای تخليه گاز داخل لوله
١٣. هزینه های مربوط به تامين دستگاه نشت یاب و بوسنج در بهای ردیف های این فصل منظور نشده است.
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هفتم- آزمايش و راه اندازي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هفتم- آزمايش و راه اندازي

30،910مترآزمايش پوشش خط لوله در منطقه بسته و رفع نواقص و ارائه گزارش0701001 63
94،190متر اينچ8آزمايش مقاومت و نشتي شبكه تا 0701002 63
94،190متر ميليمتر160 تا 40آزمايش مقاومت  و نشتي شبكه  پلي اتيلن به قطر 0701003 63
104،820متر اينچ16 تا 10آزمايش مقاومت و نشتي شبكه   0701004 63
260،930متر اينچ4آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا 0701005 63
284،650متر اينچ6آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701006 63
313،110متر اينچ8آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701007 63
347،900متر اينچ10آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701008 63
364،080متر اينچ12آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701009 63
401،430متر اينچ14آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701010 63
423،120متراينچ16آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701011 63
434،880متر اينچ18آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701012 63
460،460متر اينچ20آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701013 63
474،410متر اينچ22آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701014 63
489،240متراينچ24آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701015 63
505،020متر اينچ26آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701016 63
521،850متر اينچ28آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701017 63
539،850متر اينچ30آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701018 63
602،140متر اينچ36آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701019 63
745،500متر اينچ48آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701020 63
869،760متر اينچ56آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر 0701021 63
36،700مترتزريق گاز و تخليه هوا و راه اندازي شبكه توزيع0701022 63
51،360متر اينچ(تغذيه)8تزريق گاز به خط لوله تا قطر 0701023 63
57،780متر اينچ(تغذيه)14 تا 10تزريق گاز به خط لوله از قطر 0701024 63
66،030متر اينچ(تغذيه)20 تا 16تزريق گاز به خط لوله از قطر 0701025 63
77،040متر اينچ(تغذيه)26 تا 22تزريق گاز به خط لوله از قطر 0701026 63
92،450متر اينچ(تغذيه)30 تا 28تزريق گاز به خط لوله از قطر 0701027 63
115،560متر اينچ(تغذيه)36تزريق گاز به خط لوله به قطر 0701028 63
140،070متر اينچ(تغذيه)48تزريق گاز به خط لوله به قطر 0701029 63
184،890متر اينچ(تغذيه)56تزريق گاز به خط لوله به قطر 0701030 63
0701031CGSCGS TBS 2،341،510ايستگاه و ارائه گزارش /و نشت يابي از ايستگاه هاي تقليل فشار  63
0701032TBS  1،287،830ايستگاه و ارائه گزارش نشت يابي از ايستگاه هاي تقليل فشار 63
1،053،680ايستگاهنشت يابي از ايستگاه هاي  تقليل فشار و اندازه گيري مشتركين عمده و ارائه گزارش 0701033 63
1،700مترطولنشت يابي از  خطوط تغذيه , شبكه و انشعاب بوسيله دستگاه نشت ياب و ارائه گزارش 0701034 63
نشت يابي تجهيزات كنتور و رگوالتور از شير قفل شونده قبل از رگالتور تا كنتور مشتركين0701035

خانگي-تجاري و ارائه گزارش 
93،660مورد 63

312،200موردانجام عمليات بوسنجي از گاز شهري، تهيه و ارايه گزارش مربوطه.0701036 63
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هشتم - برش لوله و استقرار لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه 

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

ها، از ها، برای پرداخت هزینه برش و پخ زدن سر لوله داشته باشد، با تایيد مهندس مشاور / آارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله
شود . های برش در این فصل با اعمال ضریب ٢/٥ استفاده می های درج شده در ردیف  نرخ 

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

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

 های استقرار لوله در آانال، جهت بيرون آوردن لوله از داخل آانال استفاده می گردد . ٤. از بهای رديف

باشد.  می٦٥LX٥تا  ٥LX و ٥Lهای اين فصل مربوط به انواع لوله های فوالدی ٥.  بهای رديف 

٦. چنانچه براي برش لوله نياز به تخليه مواد و گاززدايی باشد و اين آار در عهده پيمانكار قرار گيرد، بهای آن جداگانه محاسبه
شود. می
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هشتم - برش لوله و استقرار لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هشتم - برش لوله و استقرار لوله

519،960سر لوله اينچ2برش لوله فوالدي به قطر تا 0801001 63
741،490سر لوله اينچ6 اينچ تا 3برش لوله فوالدي به قطر از 0801002 63
1،146،720سر لوله اينچ8برش لوله فوالدي به قطر  0801003 63
1،283،230سر لوله اينچ10برش لوله فوالدي به قطر  0801004 63
1،585،170سر لوله اينچ12برش لوله فوالدي به قطر  0801005 63
2،277،760سر لوله اينچ14برش لوله فوالدي به قطر  0801006 63
2،865،560سر لوله اينچ16برش لوله فوالدي به قطر  0801007 63
3،553،300سر لوله اينچ18برش لوله فوالدي به قطر  0801008 63
4،122،330سر لوله اينچ20برش لوله فوالدي به قطر  0801009 63
4،514،940سر لوله اينچ22برش لوله فوالدي به قطر  0801010 63
4،990،190سر لوله اينچ24برش لوله فوالدي به قطر  0801011 63
5،577،280سر لوله اينچ26برش لوله فوالدي به قطر  0801012 63
6،320،910سر لوله اينچ28برش لوله فوالدي به قطر  0801013 63
7،293،360سر لوله اينچ30برش لوله فوالدي به قطر  0801014 63
9،223،510سر لوله اينچ36برش لوله فوالدي به قطر  0801015 63
12،700،570سر لوله اينچ48برش لوله فوالدي به قطر  0801016 63
15،522،920سر لوله اينچ56برش لوله فوالدي به قطر  0801017 63
181،440سر لوله ميليمتر90 ميليمتر تا 25برش لوله پلي اتيلن منفرداز 0801018 63
272،160سر لوله ميليمتر160 ميليمتر تا 110برش لوله پلي اتيلن منفرداز 0801019 63
52،640متر اينچ2استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله تا 0801020 63
191،230متر اينچ6 اينچ تا 3استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله از 0801021 63
226،000متر اينچ8استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801022 63
274،370متر اينچ10استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801023 63
294،590متر اينچ12استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801024 63
360،850متر اينچ14استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801025 63
390،560متر اينچ16استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801026 63
414،970متر اينچ18استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801027 63
442،640متر اينچ20استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801028 63
474،260متر اينچ22استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801029 63
510،740متر اينچ24استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801030 63
553،300متر اينچ26استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801031 63
603،600متر اينچ28استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801032 63
663،960متر اينچ30استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801033 63
829،950متر اينچ36استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801034 63
1،185،640متر اينچ48استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801035 63
1،952،820متر اينچ56استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله 0801036 63
66،390متر ميليمتر(آماده براي اتصال)90استقرار لوله پلي اتيلن به قطر تا 0801037 63
95،300مترميليمتر(آماده براي اتصال)160 ميليمتر تا 110استقرار لوله پلي اتيلن به قطر از 0801038 63
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل نهم- حفاظت از زنگ

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه

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

بهای مصالحی آه تامين آن ها در تعهد آارفرماست در بهای ردیف ها منظور نشده است. ليكن هزینه ای انبار آردن این اجناس در٢.
محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب حمل از انبار آارگاه به پای آار و تمام هزینه هایی از این قبيل در بهای ردیف ا منظور

شده است.
های مربوط منظور شده است .هزینه های مربوط به تعمير عایق در محل های اتصال آابل به لوله در بهای ردیف٣.
عمليات حفاری ردیف ای این فصل در زمين غير سنگی در نظر گرفته شده است چنانچه حفاری در زمين سنگی انجام گيرد، هزینه٤.

اضافی آن با استفاده از فصل مربوط محاسبه می گردد.
های مورد نياز، هندی آپ، اتصاالت، ذغال آک و٥.   در ردیف های این فصل مصالحی مانند آندهای فدا شونده دایم، پودر آدولد،آابل

روغن ترانس رآتيفایر و لوازم برقی منظور نگردیده است.
 های این فصل منظور گردیده است.آليه لوازم اندازهيری و قرائت بایستی آاليبره بوده و هزینه آاليبراسيون این لوازم در ردیف٦.
هزینه های مربوط به تهيه و ارایه گزارشات مربوط در ردیف ای این فصل منظور شده است.٧.
های مربوط به آندها و باال آشيدن آندها و متعلقات مربوط از داخل چاه آبی و تعویضهزینه های باز و بست آردن اتصاالت و آابل٨.

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

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

فصل نهم- حفاظت از زنگ

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل نهم- حفاظت از زنگ

2،064،530عدد آندتعويض آندهاي فنا شونده با كليه عمليات خاكي و مكانيكال در بسترهاي افقي0901001 63
3،416،170موردبيرون آوردن و قراردادن مجدد آندها در چاه ايستگاه حفاظت كاتديك(جهت بازديد)0901002 63
تعويض آندهاي فرسوده با كليه متعلقات مربوطه در ايستگاه هاي حفاظت كاتديك چاهي0901003

(عمودي)
1،622،680عدد آند 63

2،167،910عددتعمير و عايق  محل اتصال كابل به لوله با كليه عمليات خاكي0901004 63
ارتباط الكتريكي لوله هاي ورودي و خروجي ايستگاه ها بوسيله اتصال كابل به لوله و نصب به0901005

bond box  جعبه 
5،124،250مورد 63

555،310موردنمونه برداري از روغن ترانس ركتي فاير در ظروف مناسب و ارسال آن به آزمايشگاه0901006 63
832،960موردتعويض روغن ركتي فاير0901007 63
انجام عمليات بازوبست كردن ولتمتر،آمپرمتر،ترمومتر مربوط به ترانس ركتي فاير جهت0901008

كاليبراسيون
427،020مورد 63

1،110،610موردبازديد  ، تعويض سليكاژل ترانس ركتي فاير  يا احياي مجدد  آن0901009 63
427،020موردبازديد و اندازه گيري ولتاژ اتصاالت عايقي ايستگاه ها و ارائه گزارش0901010 63
0901011ij tp 597،830مورد و ارائه گزارش/بازديد و اندازه گيري ولتاژ نقاط اندازه گيري 63
854،040موردكنترل كارائي بسترهاي آندي و تنظيم ايستگاه هاي حفاظت از زنگ0901012 63
0901013TP 444،240موردبازديد و تعويض فيبر  و كابلشو و پيچ و مهره برنجي داخل نقاط اندازه گيري 63
اندازه گيري ولتاژ سه قسمت هر علمك جهت مشخص شدن هافيوني هاي معيوب(غالف0901014

علمك،خود علمك و هافيوني)
166،590مورد 63

555،310موردتعويض هافيوني هاي معيوب0901015 63
0901016C G S  تعويض اتصال عايقي ايستگاه هاي. 34،928،620مورد اينچ6 الي 2 با سايز ورودي . 63
0901017C G S  تعويض اتصال عايقي ايستگاه هاي. 41،914،340مورد اينچ12 الي 8 با سايز ورودي . 63
0901018C G S  تعويض اتصال عايقي ايستگاه هاي. 63،972،400مورد اينچ22 الي 16 با سايز ورودي . 63
0901019C G S  تعويض اتصال عايقي ايستگاه هاي. 75،953،890مورد اينچ به باال24 با سايز ورودي  . 63
0901020T B S  تعويض اتصال عايقي ايستگاه هاي. 27،942،890مورد اينچ6 الي 2 تقليل با سايز ورودي . 63
0901021T B S  تعويض اتصال عايقي ايستگاه هاي. 34،928،620مورد اينچ10 الي 8  با سايز ورودي . 63
0901022T B S  تعويض اتصال عايقي ايستگاه هاي. 41،914،340مورد اينچ به باال12   با سايز ورودي  . 63
4،203،400مورداحياي سيستم اتصال زمين(چاه ارت)0901023 63
215،730موردبازديد و اندازه گيري آمپر از آندها و اندازه گيري سطح آب چاه هاي حفاظت از زنگ0901024 63
242،690مترطول اينچ چاه خشك پس از آند گذاري12ريختن و كوبيدن ذغال كك دور لوله غالفي 0901025 63
15،371،820موردباز كردن ترانس معيوب و بارگيري و حمل جهت تعمير و نصب و راه اندازي مجدد آن0901026 63
0901027Cad Weld 854،040مورد (بدون عمليات خاكي) اتصال كابل به لوله به روش 63
0901028pin brizing 0مورد اتصال كابل به لوله به روش 63
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وزارت نفت

فصل دهم- عمليات خاكي، نمايان سازي، همسطح سازي حوضچه ها 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه 

بهای واحد احداث حوضچه شير در ردیف های مرتبط شامل بهای انجام آارهای الزم به شرح ذيل مياشد:–١
انجام عمليات خاآی الزم در زمين غير سنگی، تسطيح، آب پاشی و آوبيدن آف خاک برداری شده.·
تهيه و ریختن بتن ١٥٠ آيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن (بتن الغر)·
 ها و غيره.قالب بندی و چوب بست یا داربست الزم همراه با تعبيه سوراخ ای محل عبور لوله·
تهيه و اجرای بتن با عيار ٣٠٠ آيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن.·
تهيه و اجراي ميلگرد آجدار شامل بریدن، خم آردن و آار گذاشتن و سيم پيچی.·
خاآریزی اطراف حوضچه با خاك محل ·
تسطيح و پاک کردن محل، جمع آوری و حمل مواد زاید به محل های مجاز و سایر عمليات تکميلی الزم.·

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

شود. ها غير سنگی ناميده می٣٠٠ قوه اسب الزامی باشد. سایر زمين
های اطراف  آانال به آسانی مقدورشود آه آندن آن طبق نقشه، به علت ریزش خاكزمين ریزشی به زمينی گفته می–٤

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

شود.
های این فصل، اختالف ارتفاع بين آف آانال و متوسط رقوم سطح دو طرف آانال است.منظور از عمق آانال در ردیف –٥
 های اجرایی مشخص شده است.منظور از عرض آانال عرض آف آانال است آه در نقشه–٦
های حفاری آانال، شامل آندن خاك و ریختن آن در اطراف آانال است.بهای ردیف –٧
 های اضافی بابت افزایش حجم ناشی از تورم یا نشست خاک در نظر گرفته شده های این فصل هزینهدر قيمت ردیف–٨

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

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

شود. حفاری با استفاده از آمپرسور و دجبر آار دستیهای حفاری آانال با دست پرداخت میگيرد، هزینه آن از ردیف 
محسوب می شود.

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

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

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

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

های هزینه نفرات و تهيه ماشين آالت و تجهيزات و مصالح ساختمانی و غير ساختمانی و آسفالت، مواد مصرفی در ردیف –١٤
این فصل منظور شده است.

 منظور از حوضچه مدفون، حوضچه سایت هول و حوضچه غير مدفون، حوضچه منهول یا نفر رو می باشد.–١٥
 در رديف مربوط به تهيه و نصب دال بتني مصلح هزينه تهيه ميلگرد منظور نشده است.–١٦
در بهای رديفهای اين فصل هزینه های تهيه مصالح غير اختصاصی، بارگيری، حمل و تخليه در محل عمليات لحاظ شده–١٧

است.
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فصل دهم- عمليات خاكي، نمايان سازي، همسطح سازي حوضچه ها 

 سانت با هر وسيله،توده نمودن در كنار5تخريب و كندن آسفالت به ضخامت 1001001
كانال،بارگيري،حمل و تخليه

367،040متر مربع 63

 سانت-كسر5اضافه بها نسبت به رديف فوق به ازاي هر سانت اضافه ضخامت مازاد بر 1001002
سانتيمتر به تناسب محاسبه مي شود.

76،510متر مربع 63

67،010مترطول سانت(اندازه گيري بر حسب طول هر خط برش)7برش آسفالت با كاتر به ضخامت تا 1001003 63
 سانت(اندازه گيري7اضافه بها نسبت به رديف فوق به ازاي هر سانت اضافه ضخامت مازاد بر 1001004

بر حسب طول هر خط برش)كسر سانتيمتر به تناسب محاسبه مي شود.
7،740مترطول 63

7،083،840متر مكعبتخريب انواع بتن غير مسلح با هر عيان سيمان1001005 63
8،105،260متر مكعبتخريب انواع بتن مسلح با هر عيار سيمان و بريدن ميلگرد1001006 63
برچيدن كف آجري با موزاييك با هر نوع مالت و توده نمودن در كنار كانال،بارگيري،حمل و1001007

تخليه در محل مجاز
308،360متر مربع 63

 متر و ريختن خاك هاي كنده شده2حفر كانال در زمين غير سنگي با وسايل دستي تا عمق 1001008
در كنار كانال

658،150متر مكعب 63

متر و2حفر كانال در زمين سنگي يا قطعات بزرگ سنگ با وسايل دستي و كمپرسور تا عمق1001009
ريختن خاكهاي كنده شده در كنار كانال

7،189،860متر مكعب 63

 متر و ريختن خاك هاي كنده شده در2حفر كانال در زمين لجني با وسايل دستي تا عمق 1001010
كنار كانال

1،176،100متر مكعب 63

 متر باشد براي2اضافه بها به حفاري كانال به روش دستي،در صورتي كه عمق كانال بيش از 1001011
 متر دو بار و به همين ترتيب براي6 تا 4 يك بار و حجم واقع بين 4 تا 2حجم واقع بين 
عمق هاي بيشتر

261،460متر مكعب 63

اضافه بهاي حفاري كانال به روش دستي در صورتي كه عمليات پايين تر از سطح آب1001012
زيرزميني صورت گيرد و براي آبكشي حين اجراي كار به كار بردن تلمبه موتوري ضروري

باشد

714،130متر مكعب 63

 متر و ريختن خاكهاي كنده شده2حفر كانال در زمين غيرسنگي با وسايل ماشيني تا عمق 1001013
در كنار كانال

164،700متر مكعب 63

حفر كانال در زمين سنگي يا قطعات بزرگ سنگ با بيل مكانيكي و چكش هيدروليكي تا1001014
 متر2عمق 

1،636،770متر مكعب 63

 متر و ريختن خاكهاي كنده شده در2حفر كانال در زمين لجني با وسايل ماشيني تا عمق 1001015
كنار كانال

212،020متر مكعب 63

 متر باشد2اضافه بهاي به حفاري كانال به روش ماشيني،در صورتي كه عمق كانال بيش از 1001016
 متر دوبار  و به همين ترتيب6 تا 4 متر يكبار و حجم واقع بين 4 تا 2براي حجم واقع بين 
براي عمق هاي بيشتر

25،270متر مكعب 63

اضافه بهاي به حفاري كانال به روش ماشيني در صورتي كه عمليات پايين تر از سطح آب1001017
زيرزميني صورت گيرد و براي آبكشي حين اجراي كار،به كار بردن تلمبه موتوري ضروري

باشد

53،970متر مكعب 63

كيلومتر از مركز ثقل برداشت و ريختن30تهيه خاك مناسب شامل كندن،بارگيري. حمل تا 1001018
در كنار كانال

982،370متر مكعب 63

1،097،600متر مكعب كيلومتر و باراندازي در كنار كانال30تهيه ماسه بادي،شامل كندن بارگيري و حمل تا 1001019 63
50بارگيري مواد حاصل از هر نوع عمليات خاكي،غيرلجني و حمل با هر نوع وسيله دستي تا 1001021

متر و تخليه ان در مواردي كه استفاده از ماشين براي حمل ممكن نباشد.
696،270متر مكعب 63

 متر به تناسب50 متر حمل اضافي با وسايل دستي و كسر 50اضافه بها به رديف فوق براي 1001022
محاسبه مي شود.

490،260متر مكعب 63

بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك هاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هر نوع1001023
 كيلومتري مركز ثقل برداشت و تخليه آن.10وسيله مكانيكي ديگر تا فاصله 

88،020متر مكعب 63
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بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دهم- عمليات خاكي، نمايان سازي، همسطح سازي حوضچه ها 

10حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده شده وقتي كه فاصله حمل بيش از 1001024
كيلومتر به ازاي هر كيلومتر.

32،560متر مكعب 63

 كيلوگرم سيمان در متر مكعب300تهيه و نصب دال بتني و پيش ساخته (مسلح)با عيار 1001025
براي دال روي كانال ها،نهرها و يا به عنوان پل روي جوي ها و موارد مشابه.

17،081،350متر مكعب 63

1،285،310متر مربعبازسازي سطح كانال با موزاييك ايراني با مالت ماسه سيمان يك به پنج1001026 63
ريختن خاك ها يا مصالح سنگ موجود در كنار پي ها گودها و كانال ها به درون پي ها1001027

 سانتيمتر در هر عمق و ارتفاع و پخش و تسطيح15گودها و كانال ها در قشرهاي حداكثر 
الزم.

215،720متر مكعب 63

95 سانتيمتر تراكم 15آب پاشي و كوبيدن خاك هاي پخش شده در قشرهاي حداكثر 1001028
درصد طبق مشخصات فني

417،540متر مكعب 63

 اينچ و شيرهاي پلي اتيلن6 الي 2شناسايي و نمايان سازي دريچه حوضچه شيرهاي مدفون 1001029
 ميلي متر و نقاط اندازه گيري پتانسيل كه روي انها را اسفالت و غيره پوشانده160 الي 63

باشد و حمل مواد زائد به محل هاي مجاز.

786،690مورد 63

شناسايي و نمايان سازي دريچه حوضچه شيرهاي منهول شبكه،خطوط تغذيه و هواكش1001030
ها،تخريب اسفالت و غيره روي دريچه و جمع اوري و حمل و تخليه نخاله هاي حاصله به

محل هاي مجاز .

1،180،030مورد 63

همسطح سازي حوضچه ها شامل : برش آسفالت يا بتن و كندن اطراف و بيرون آوردن1001031
حوضچه و حمل مواد زائد به محل مجاز  و زيرسازي و نصب مجدد آن ، تهيه مصالح ,

 اينچ و6 الي 2بازسازي اطراف آن و پخش و كوبيدن آسفالت يا بتن براي شيرهاي به قطر 
 ميليمتر و نقاط اندازه گيري پتانسيل بطور كامل.160 الي 63

4،741،710مورد 63

6الي2 ميليمتري و 160 الي 63تهيه مصالح،ساخت و نصب حوضچه بتني براي شيرهاي 1001032
SC B  با نصب قاب و دريچه چدني يا كامپوزيت طيق  مشخصات/6966-اينچ طبق نقشه 

فني بطور كامل.

6،292،970مورد 63

تهيه مصالح ساخت و نصب حوضچه بتني نقاط آزمايش پتانسيل و اتصال عايقي و كابل كشي1001033
SP B با نصب قاب و دريچه چدني يا كامپوزيت/6026-و اتصال كابل به لوله ،طبق نقشه 

طيق  مشخصات فني بطور كامل

11،302،680مورد 63

حفاري اطراف حوضچه شيرهاي مدفون تا زيرشير(جهت تعميرات شير)، شامل برداشتن1001034
حوضچه  بتني و نصب مجدد آن و خاكريزي ،آبپاشي و كوبيدن اطراف آن و تهيه

مصالح,ترميم و زيرسازي و آسفالت يا بتن و تميزكاري و حمل مواد زائد به محل مجاز .

6،059،320مورد 63

حفاري اطراف حوضچه شيرهاي مدفون تا روي شير(جهت تعميرات اسپندل،تلسكوپي و ميله1001035
گريس خور)، شامل برداشتن حوضچه  بتني و نصب مجدد آن و خاكريزي ،ابپاشي و كوبيدن
اطراف آن و تهيه مصالح,ترميم و زيرسازي و آسفالت يا بتن و تميزكاري و حمل مواد زائد به

محل مجاز .

5،193،700مورد 63

تهيه مصالح ساخت و نصب عالئم نشان دهنده موقعيت شيرها و نقاط آزمايش پتانسيل ولوله1001036
line marker sm no - ها طبق نقشه و مشخصات فني بطور كامل   -6021: /-9

10،660،000مورد 63

تهيه مصالح و ساخت و نصب تابلوي نشان دهنده خطوط لوله(ماركر پليت) طبق نقشه1001037
sm no /6021-10: شماره

1،075،160مورد 63

11:تهيه مصالح و ساخت و نصب تابلوي نشان دهنده خطوط لوله(ماركر ) طبق نقشه شماره1001038
sm no-6021/.بطور كامل 

3،971،690مورد 63

6 الي 2تهيه مصالح و انجام عمليات آسفالت يا بتن ريزي اطراف دريچه حوضچه شيرهاي 1001039
 ميليمتري يا نقاط اندازه گيري پتانسيل تخريب شده و حمل مواد زائد به160 الي 63اينچ يا 

محل مجاز

1،011،510مورد 63

 اينچ بدون بلودان كه داراي يك دريچه به ابعاد12،10،8همسطح سازي حوضچه شيرهاي 1001040
sc a /6118-  طبق نقشه به شماره 80*80

12،369،600مورد 63

 اينچ بدون بلودان با دو هواكش در طرفين اين8،10،12همسطح سازي حوضچه شيرهاي 1001041
 سانت بوده50*50 سانت و دو دريچه به ابعاد 80*80حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد 

sc a 6117-طبق نقشه شماره/.

14،029،500مورد 63
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وزارت نفت

فصل دهم- عمليات خاكي، نمايان سازي، همسطح سازي حوضچه ها 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دهم- عمليات خاكي، نمايان سازي، همسطح سازي حوضچه ها 

 اينچ و دو هواكش4 يا 2 اينچ با يك عدد بلودان 8،10،12همسطح سازي حوضچه شيرهاي 1001042
 سانت و سه دريچه به ابعاد80*80در طرفين اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد 

scsc .6062- يا 6063- سانت طبق نقشه شماره  50*50

15،057،620مورد 63

 اينچ و دو هواكش در4 يا 2 اينچ با بلودان 8،10،12همسطح سازي حوضچه شيرهاي 1001043
50*50 سانت و چهار  دريچه به ابعاد 80*80طرفين اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد 

scsc .6064- يا 6116-سانت بوده  طبق نقشه شماره  

18،577،580مورد 63

 اينچ بدون  بلودان  با  دو هواكش در طرفين اين24 تا 16همسطح سازي حوضچه شيرهاي 1001044
  بوده  و طبق50*50متر  و دو  دريچه به ابعاد 2,1*1,1حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد 

sc a  6065-نقشه شماره .

21،914،670مورد 63

 متر و چهار دريچه2,1*1,1 اينچ كه داراي يك دريچه 4 يا 2مانند رديف فوق با دو بلودان 1001045
 اينچ.30 سانت بوده و مربوط به شيرهاي 50*50

27،162،880مورد 63

تخليه آب و لجن و خاك موجود در حوضچه هاي منهول و حمل  به محل مجاز و تميزكاري1001046
و نظافت داخل حوضچه.

1،338،810مورد 63

تهيه مصالح و احياي چاهك نفوذ آب داخل حوضچه هاي منهول و حمل مواد زائد به محل1001047
مجاز مطابق نقشه هاي استاندارد.

762،980مورد 63

 سانتيمتر (شامل:80*80تهيه مصالح،ساخت و نصب قاب و دريچه حوضچه با ابعاد 1001050
sc a.6032-پليت.بتون.جوشكاري و....) بطور كامل.طبق نقشه/ 

15،344،330مورد 63

 متر(شامل:2,1*1,1تهيه مصالح،ساخت و نصب قاب و دريچه حوضچه با ابعاد 1001051
sc   بطور كامل.6065-پليت.بتون.جوشكاري و....) طبق نقشه 

39،554،900مورد 63

4،009،290موردتهيه مصالح.ساخت و نصب قاب و دريچه مربوط به هواكش حوضچه هاي شير بطور كامل.1001052 63
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وزارت نفت

فصل يازدهم- انشعابات خانگي و تجاري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه
 

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

تجهيزات مورد نياز بوده آه بر حسب مورد در ردیفهای این فصل منظور شده است.
 و مشخصات فنی آن و همچنين آليه عمليات نصب انشعابات پلياتيلن٦٠٠٧-SMآليه عمليات نصب انشعابات فلزی طبق نقشه  ٢.

و مشخصات فنی آن انجام می گيرد. ٦٩٥٩-SCو  ٧٠٤٠-SC و ٦٢٣١-SM و ٦٢٣٠-SMطبق نقشه 
در نرخ های این فصل هزینه آارهای خاآی و مكانيكی منظور شده است ٣.
آليه هزینه مربوط به تهيه ماشين آالت، ابزار مخصوص و مصالح مندرج در ردیف های مربوط و نفرات در نرخ ردیف های این فصل٤.

منظور شده است.
در نرخ های این فصل هزینه مربوط به آزمایش انشعاب منظور شده است .٥.
در این فصل زمين از نوع غير سنگی می باشد.٦.
 صعوبت ناشی از عمليات خاآی و مكانيكی منظور شده است.(TEE SERVICE)در نرخ عمليات تی سرویس ٧.
جهت محاسبه بهای عمليات تخریب آسفالت، بتن و موزایيک از فصل عمليات خاآی استفاده می گردد.٨.
آليه شرح عمليات در این فصل مربوط به انشعابات جدید پراآنده و تعمير انشعابات ميباشد و استفاده از نرخ های این فصل برای٩.

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

است.
١١. هزینه تهيه آروآی انشعابات در ردیف های این فصل منظور شده است.
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وزارت نفت

فصل يازدهم- انشعابات خانگي و تجاري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل يازدهم- انشعابات خانگي و تجاري

اينچ فوالدي شامل عمليات خاكي و1يا  عمليات تعمير كف خواب انشعابات گازدار ¾1101002
مكانيكي  بطور كامل به انضمام تي سرويس

2،101،190مترطول 63

 ميلي متر  پلي اتيلن شامل عمليات خاكي و25عمليات تعمير كف خواب انشعابات گازدار  1101003
مكانيكي بطور كامل به انضمام تي سرويس

1،910،890مترطول 63

 اينچ فوالدي شامل عمليات خاكي و1يا   عمليات جابجايي عمودي علمك گازدار ¾1101004
smsc  بطور كامل7040- و 6007-مكانيكي بدون عمليات كف خواب طبق نقشه هاي 

4،132،660مورد 63

 ميلي متر پلي اتيلن شامل عمليات خاكي و25عمليات جابجايي عمودي علمك گازدار 1101005
sm    در ديوار غيرسنگي  و6231-مكانيكي بدون عمليات كف خواب طبق نقشه هاي 

بازسازي شيار بطور كامل

5،597،170مورد 63

عمليات جمع آوري انشعابات فوالدي/پلي اتيلن،قسمت عمودي و افقي علمك شامل عمليات1101006
خاكي و مكانيكي طبق نقشه هاي استاندارد و حمل و تحويل به انبار كارفرما بطور كامل

5،603،580مورد 63

تغييرات لوله كشي داخلي قبل از كنتور مشتركين در هر سايز جابجايي رايزر-ونصب1101007
 يا چندقلو باشد و به علت تقاضاي يكي2تجهيزات و تزريق گاز مشتركيني كه انشعاب آن ها 

از دو مشترك سيستم لوله كشي ديگري بعد از جابجايي تغيير مي يابد.

7،109،830مورد 63

عمليات جمع آوري شير پياده رو انشعابات فوالدي شامل كليه عمليات خاكي و مكانيكي1101008
 سانت بجاي شير جمع آوري شده40اينچ (نيپل) بطور تقريبي   همراه با جايگزيني لوله  ¾

و تحويل يه انبار كارفرما بطور كامل

6،868،460مورد 63

تعويض علمك بر اثر خسارت وآسيب ديدن شامل حفاري پاي علمك.محل تي سرويس.پايين1101009
دادن مغزي تي سرويس.برش علمك خسارت ديده قبل از زانو. ساخت و نصب علمي

جديد.جوشكاري و پر كردن محل هاي حفاري شده مطابق مشخصات فني به همراه تهيه لوله
SMSC  بطور7040-  و 6007-گالوانيزه و بست ها در پوش هاي مربوطه طبق نقشه 

كامل.

5،668،790مورد 63

عمليات نصب كف خواب فوالدي مازاد بر نقشه استاندارد شامل عمليات خاكي و مكانيكي1101010
بطور كامل.

967،050مترطول 63

عمليات نصب كف خواب پلي اتيلن  مازاد بر نقشه استاندارد شامل عمليات خاكي و مكانيكي1101011
بطور كامل.

722،170مترطول 63
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وزارت نفت

فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات كنتور و رگالتور

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه 

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

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

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

از ٣ تا ٦ عدد آنتور ٩٠ درصد مبلغ مربوط به نصب آنتور تكی به تعداد آنتورهای نصب شده.٣–١
از ٧ تا ١٢ عدد آنتور ٨٠ درصد مبلغ مربوط به نصب آنتور تكی به تعداد آنتورهای نصب شده.٣–٢
از ١٢ عدد آنتور به باال ٧٠ درصد مبلغ مربوط به نصب آنتور تكی به تعداد آنتورهای نصب شده.٣–٣

تهيه سيم و سرب و دستگاه پلمپ به عهده آارفرما می باشد.٤–
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وزارت نفت

فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات كنتور و رگالتور

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات كنتور و رگالتور

1201001GG   ويك عدد رگالتور و اتصاالت6 يا 4بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد كنتور 
مورد نياز.

926،370مورد 63

1201002GG   ويك عدد رگالتور و كليه16 يا 10بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد كنتور 
اتصاالت مورد نياز.

1،543،950مورد 63

1201003G   و يك عدد رگالتور و كليه اتصاالت25بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد كنتور 
مورد نياز.

2،315،930مورد 63

1201004G G G ،40بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد كنتور  فلنجي  65،   و رگالتور100
كليه اتصاالت مورد نياز.

4،631،860مورد 63

138،960موردبارگيري، باراندازي و حمل ونصب يك سه راهه.1201005 63
1201006GG 617،580مورد و كليه اتصاالت مورد نياز.6 يا 4بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد كنتور  63
1201007GG 1،235،160مورد و كليه اتصاالت مورد نياز.16 يا  10بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد كنتور  63
1201008G 2،007،140مورد و كليه اتصاالت مورد نياز.25بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد كنتور  63
1201009GGG  و كليه اتصاالت100  يا 65يا 40بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد كنتور 

مورد نياز.
4،014،280مورد 63

1201010GG  و يك عدد رگالتور و كليه اتصاالت مورد6يا 4بارگيري، حمل و نصب دو عدد كنتور 
نياز.

1،543،950مورد 63

1201011GG  و يك عدد رگالتور و كليه اتصاالت مورد16يا 10بارگيري، حمل و نصب دو عدد كنتور 
نياز.

2،007،140مورد 63

1201012G 3،396،700مورد و يك عدد رگالتور و كليه اتصاالت مورد نياز.25بارگيري، حمل و نصب دو عدد كنتور  63
بارگيري، حمل باراندازي و باز نمودن كنتور موجود-معيوب يا تغيير ظرفيتي و نصب كنتور1201013

GG  .كليه اتصاالت مورد نياز.6 يا 4جديد با ظرفيت 
1،157،970مورد 63

بارگيري، حمل باراندازي و باز نمودن كنتور موجود-معيوب يا تغيير ظرفيتي و نصب كنتور1201014
GG  وكليه اتصاالت مورد نياز.16 يا 10جديد با ظرفيت 

1،543،950مورد 63

بارگيري، حمل باراندازي و باز نمودن كنتور موجود-معيوب و نصب كنتور جديد با تجهيزات1201015
sidetop conection ) با -يا سيستم لوله كشي داخلي به علت تعمير نوع كنتور(

Gconection .  وكليه اتصاالت مورد نياز 25ظرفيت 

2،871،910مورد 63

بارگيري، حمل باراندازي و باز نمودن كنتور موجود-معيوب -و نصب كنتور جديد با تجهيزات1201016
sidetop conection ) با -يا سيستم لوله كشي داخلي به علت تعمير نوع كنتور(

G G G -65 -40ظرفيت   وكليه اتصاالت مورد نياز .100

3،446،290مورد 63

 متر مكعبي و عودت رگالتور معيوب به10 يا 5بارگيري،حمل ، باراندازي و  تعويض  رگالتور 1201017
كارفرما

1،080،770مورد 63

 متر مكعبي و عودت رگالتور معيوب به20بارگيري،حمل ، باراندازي و  تعويض  رگالتور 1201018
كارفرما

1،312،360مورد 63

متر مكعبي و عودت رگالتور معيوب به40بارگيري،حمل ، باراندازي و  تعويض  رگالتور 1201019
كارفرما

1،543،950مورد 63

 متر مكعبي و عودت رگالتور معيوب40بارگيري،حمل ، باراندازي و  تعويض  رگالتورباالتر از 1201020
به كارفرما

2،315،930مورد 63

0موردتعويض مهره گلوئي كنتور با مهره هاي سوراخ دار و پلمپ گلوئي كنتور1201021 63
عمليات اصالح محل نصب كنتور(در صورت نياز به تعويض كنتور يا تغيير در سيستم) شامل1201022

GG .6 و 4برشكاري، جوشكاري، رنگ آميزي و نصب اتصاالت مربوط جهت كنتور 
1،876،880مورد 63

عمليات اصالح محل نصب كنتور(در صورت نياز به تعويض كنتور يا تغيير در سيستم) شامل1201023
GG .16 و 10برشكاري، جوشكاري، رنگ آميزي و نصب اتصاالت مربوط جهت كنتور 

2،346،100مورد 63

عمليات اصالح محل نصب كنتور(در صورت نياز به تعويض كنتور يا تغيير در سيستم) شامل1201024
G .25برشكاري، جوشكاري، رنگ آميزي و نصب اتصاالت مربوط جهت كنتور 

3،228،550مورد 63
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وزارت نفت

فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات كنتور و رگالتور

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات كنتور و رگالتور

عمليات اصالح محل نصب كنتور(در صورت نياز به تعويض كنتور يا تغيير در سيستم) شامل1201025
GG .100 الي 40برشكاري، جوشكاري، رنگ آميزي و نصب اتصاالت مربوط جهت كنتور 

4،692،200مورد 63
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وزارت نفت

فصل سيزدهم- نقشه برداري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه

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

های برداشت مختصات علمک، شير، نقاط اندازه گيری و دیگر عوارض گازی مشهود و برداشت مسير لوله از روی ترميم ٢.   هزینه
ها در ردیف های ٦٣١٣٠٢٠٠٥ و ٦٣١٣٠٢٠٠٦ لحاظ آسفالت، تير چراغ برق و تلفن و درب امالک و راستای طولی جوی ها و پل

گردیده و هزینه دیگری تعلق نمی گيرد.

تهيه نقشه ١/٢٠٠ در ردیف ٦٣١٣٠٢٠٠٦ صرفًا برای مکان هایی است که جزیيات مورد نياز محل (از قبيل تداخل لوله ها) در٣.
.نقشه ١/٢٠٠٠ تهيه شده گویا نمی باشد

در ردیف ٦٣١٣٠٢٠٠٧ عکس برداری هوایی با پهپاد، صرفًا برای مناطقی است که با مقایسه نقشه های اوليه با تصاویر ماهواره٤.
ای آرشيو ، تغييرات ساخت و ساز زیاد ایجاد شده باشد.

 در برآورد و محاسبه مقدار ردیف ٦٣١٣٠٢٠٠٧ صرفًا مساحت پارسل، ميدان، بلوار و فضای سبز مالک عمل بوده و معابر لحاظ نمی٥.
گردد.

های ٦٣١٣٠٢٠٠٩ و ٦٣١٣٠٤٠٠١ ، ردیف های ٦٣١٣٠٢٠٠٥ و ٦٣١٣٠٢٠٠٦ برای کارهای متناظر  قابل پرداخت با احتساب ردیف٦.
باشد. نمی 

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

مبنای محاسبه در ردیف ٦٣١٣٠٢٠١١ ، مقدار متناظر طول نقشه اسکن شده می باشد.٨.

هزینه های برش نقشه و چسباندن در آلبوم اوليه در ردیف ٦٣١٣٠٢٠١١ منظور گردیده است.٩.

های ٦٣١٣٠٣٠٠٥ و ٦٣١٣٠٤٠٠٥ ، فيلد اطالعات توصيفی طبق دستورالعمل مدل داده می باشد. منظور از واحد عدد در ردیف١٠.

 ٦٣١٣٠٤٠٠٥  فيلدهای توصيفی عمومی مشمول (موضوع ردیف ٦٣١٣٠٢٠١٢) و فيلدهایی که نرم افزار به صورت اتوماتيک ردیف١١.
توليد می کند، نمی باشد.

ردیف ٦٣١٣٠٢٠٠٥ شامل به روز رسانی محدوده امالک در نقشه های پایه (بيلت) با استفاده از تصاویر ماهواره (پارسل) مد نظر١٢.
در تهيه نقشه های بيلت بوده و هزینه آن در قيمت تهيه بيلت پيش بينی شده است.

 در قاچ مربوط به محل قرار(٨٤-WGS)UTMدر ردیف ٦٣١٣٠٢٠٠٥ و ٦٣١٣٠٢٠٠٦ سيستم مختصات و بيضوی نقشه های بيلت ١٣.
گيری تعيين می گردد. در برداشت ها ضریب مقياس مربوط بایستی رعایت و نقشه ها نبایستی دارای مختصات محلی باشد.

مبنای محاسبه نقشه های ازبيلت در ردیف ٦٣١٣٠٢٠١٠ طول سطح افق مسير لوله گذاری می باشد.١٤.

 نقشه و با تعریف الگو وLayoutهزینه شيت بندی و چاپ نقشه ها به لحاظ از بين نرفتن مختصات زمين مرجع نقشه در قسمت ١٥.
 و توليد نقشه های شماتيک باProduction Mapping و Data Driven Pages و یا ابزار Xref و Xclipقالب نمایش نقشه با دستورات 

 در ردیف ٦٣١٣٠٢٠١٣ منظور شده است.ArcGIS وAutoCad Map در نرم افزارهای Schematicابزار 

هزینه انجام عمليات شماره گذاری شيت، ترسيم خط برش، شماره شيت در رجوع به نقشه بعد،گریدبندی و خطوط متساوی١٦.
البعد، ترسيم جهت شمال و آدرس نویسی و گویا سازی و اصالح نمادهای نقشه و تکميل و ترسيم راهنمای نقشه و فرا داده در

  در ردیف ٦٣١٣٠٢٠١٠ منظور شده است.Layoutقسمت 

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

فصل سيزدهم- نقشه برداري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدهم- نقشه برداري

22،860مترپياده كردن مسير و رنگ ريزي1301001 63
1301002Built) ترسيم نقشه هاي كار اجرا شده تعميراتي از روي كروكي بر روي نقشه هاي خام(

و ارايه يك لوح فشرده حاوي نقشه1:2000  يا 1:1000،1:200رقومي معابر با مقياس هاي 
ها و يك نسخه پالت طبق استانداردها و مشخصات فني

22،860متر 63

اصالح شيت نقشه ها ازبيلت تاييد شده جهت درج در آلبوم موجود منطقه مورد نظر  و ارايه1301003
آن در دو نسخه.

16،230متر 63

صحت سنجي و بروزرساني نقشه هاي ازبيلت رقومي يكپارچه موجود داراي اسكلت استاندارد1302001
و زمين مرجع نمودن اوليه به كمك تصاوير ماهواره در مرحله اول و تدقيق نهايي با برداشت

GPS مولتي فركانسنقاط كنترلي 

520متر 63

صحت سنجي و زمين مرجع نمودن و بروزرساني نقشه هاي ازبيلت رقومي يكپارچه فاقد1302002
اسكلت استاندارد (مانند چرخش و جابجايي عوارض ) به كمك تصاوير ماهواره در مرحله اول

GPS مولتي فركانسو تدقيق نهايي با برداشت نقاط كنترلي 

2،040متر 63

صحت سنجي و زمين مرجع نمودن و بروزرساني نقشه هاي ازبيلت رقومي شيت بندي  شده1302003
GPS مولتي فركانسبه كمك تصاوير ماهواره اي و تدقيق نهايي با برداشت نقاط كنترلي 

2،630متر 63

 بابت استاندارد سازي تمامي63130203و63130202،63130201اضافه بها به رديف هاي 1302004
اليه ها و بلوكهاي اتوكد مطابق دستورالعمل تهيه بيلت و ازبيلت گازرساني 

30متر 63

انجام عمليات نقشه برداري، كارتوگرافي(نقشه كشي) بمنظور تهيه نقشه بيلت (نقشه خام) به1302005
 گازرساني بصورت زمين مرجع و ترسيم پارسل با استفاده از تصاوير ماهواره 1/2000مقياس 

مطابق با دستورالعمل 

10،090متر 63

انجام عمليات نقشه برداري، كارتوگرافي(نقشه كشي) بمنظور تهيه نقشه بيلت (نقشه خام) به1302006
 گازرساني بصورت زمين مرجع همراه با ترسيم پارسل امالك با استفاده از1/200مقياس

تصاوير ماهواره و مطابق با دستورالعمل 

25،220متر 63

1302007cm طبق دستورالعمل10عمليات تهيه عكسهاي ارتوفوتو با پهپاد با اندازه پيكسل زميني  
فوتوگرامتري سازمان نقشه برداري كشور

268،830هكتار 63

 سازمان نقشه برداري يا ديگر ارگانها، با استفاده از1/2000روز آمد سازي نقشه هاي پايه 1302008
عكس هاي هوايي (ارتوفتو شده) با پهپاد و ترسيم پارسل، بلوار، ميدان و فضاي سبز

191،200هكتار 63

 سازمان نقشه برداري يا ديگر ارگانها، به روش نقشه1/2000روز آمد سازي نقشه هاي پايه 1302009
برداري مستقيم زميني و ترسيم پارسل با استفاده از تصاوير ماهواره اي 

1،261،180هكتار 63

انجام  كارتوگرافي (نقشه كشي) و داده آمايي (برداشت اطالعات توصيفي از اسناد موجود)1302010
جهت تهيه نقشه ازبيلت با استفاده از كروكي هاي اجرايي و ازبيلتهاي كاغذي و يا با استفاده

از نتايج آشكارسازي (لوله ياب يا سونداژ)  بر روي نقشه بيلت  مطابق با دستورالعمل 

3،980متر 63

ايجاد  بانك اطالعات مكاني و توصيفي همراه با اتصال به اسناد ذخيره سازي شده(نقشه هاي1302011
اسكن شده و فايل هاي رقومي و تصوير اسكن علمك و كروكي) در آرشيو الكترونيكي (شامل

كدگذاري و قابليت جستجو) طبق دستورالعمل 

170،610متر 63

1302012GISready نمودن نقشه ها (حذف خطاهاي توپولوژيكانجام عمليات آماده سازي و 
Geometric NetworkConectivity  ها و تهيه و كنترل تمام  شبكه و ايجاد 

GeodatabaseNetwork ورود اطالعات توصيفي عمومي (سايز، از نقشه هاي ،
جنس، فشار) و ذخيره سازي در پايگاه داده اطالعات مكاني)

120متر 63

 متر و ترسيم6 سانتي متر و طول حداكثر 30 با عرض 1/200شيت بندي نقشه هاي  ازبيلت 1302013
Key MapLocation MapLayout  ،گويا سازي، ترسيم راهنما در قسمت   و  نقشه 

و تكميل اطالعات فراداده همراه با ترسيم جزييات و مقطع طولي در صورت نياز و خط برش
و شماره گذاري شيت نقشه همراه با تهيه چاپ دو سري نقشه و آلبوم مطابق دستورالعمل 

3،190متر 63

1302014GoogleMapBings  شامل كل و تهيه تصاوير ماهواره (كل استان)  از آرشيو هاي 
Zoom LevelsWMS  با و راه اندازي سرويس 20 تا 0) از   سطوح بزرگنمايي (

استفاده از نرم افزار متن باز ژئوسرور بصورت آفالين در شبكه داخلي

5،690كيلومتر مربع 63

جانمايي و بروزرساني مكاني شماره علمك انشعاب بر روي پارسل ها با استفاده از نقشه هاي1303001
كد آدرس با تحليل مكاني و ذخيره سازي در پايگاه داده مكاني

1،710مورد 63
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وزارت نفت

فصل سيزدهم- نقشه برداري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدهم- نقشه برداري

مرجع با دقت زير يك متر (به هر روش) و برداشتبرداشت مكان علمك ها به صورت زمين 1303002
اطالعات توصيفي  طبق مدل داده و ترسيم اتوماتيك كف خواب علمك و ذخيره سازي در

پايگاه داده مكاني

9،340عدد 63

 بروزرساني و بازنگري كف خواب علمكهايي كه اتوماتيك ترسيم شده اند ليكن نياز به اصالح1303003
و ترسيم به صورت شماتيك دارند منطبق بر واقعيت مكاني 

264،770مورد 63

انطباق كروكي علمك با موقعيت مكاني علمك، اسكن كروكي،انتقال اطالعات توصيفي به1303004
بانك اطالعات مكاني

48،750عدد 63

1303005TP ،و ذخيره سازي در پايگاهاصالح و شماره گذاري شماره شيرها، خطوط شبكه گازرساني 
داده مكاني بر اساس دستورالعمل

17،060عدد 63

1304001TP  ،باندباكس، ماركر،برداشت عوارض نقطه اي مشهود گازي (دريچه شير، دريچه بلودان ،
GPScm  همراه با اطالعات10 مولتي فركانس نقشه برداري با دقت زير ونت) با دستگاه 

توصيفي مطابق مدل داده و ذخيره سازي در پايگاه داده مكاني 

279،670عدد 63

1304002GPS برداشت عوارض سطحي (ايستگاه ها، ساختمانهاي اداري و عملياتي) با دستگاه  
cm و برداشت اطالعات توصيفي و ذخيره سازي10مولتي فركانس نقشه برداري با دقت زير 

در پايگاه داده مكاني 

1،756،640مورد 63

انجام عمليات آشكارسازي لوله هاي فلزي مدفون فاقد ازبيلت به كمك لوله ياب  با دقت1304003
cmGPS  دقيق و ترسيم كروكي به كمك دستگاه 10حداكثر 

10،360متر 63

انجام عمليات آشكارسازي ، تفسير و ترسيم كروكي لوله هاي پلي اتيلن مدفون فاقد ازبيلت با1304004
GPRcm  و برداشت با استفاده از دستگاه50 با خطاي حداكثر استفاده از لوله ياب 

GPSمولتي فركانس 

47،850متر 63

ترسيم محدوده هاي سطحي از قبيل زون، ساب زون، بخش و قطعه خط سير، محدوده هاي1304005
EISTIS  (محدوده تحت و كنتورخواني، و هر نوع بلوك بندي ديگر  و همچنين محدوده 

CIS پوشش هر شير و هر ايستگاه با در نظر گرفتن مشتركين و محدوده ملك مربوطه) و
بصورت يك اليه توپولوژيك سطحي و ذخيره سازي در پايگاه داده مكاني

47،800عدد 63
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فصل چهاردهم- كارهاي عمومي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه

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

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

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

است و در صورت تهيه، بهای آن از فهرست نشده منظور فصل این های ردیف  در  ها ایستگاه شستشوی جهت آب حمل و تهيه ٤.هزینه
گردد. بهای نرخ عوامل محاسبه می

آاری آاری و عايق  آاری تراش  آاری، جوش   خورها شامل آليه عمليات برش ٥. بهای افزايش ارتفاع تلسكوپی و ميله اسپندل رابط گريس
های عمليات خاآی و بتنی لحاظ نگرديده است. می باشد و هزينه 
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فصل چهاردهم- كارهاي عمومي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهاردهم- كارهاي عمومي

باز كردن ، تميزكاري و رنگ آميزي با تهيه رنگ روغني مرغوب درجه يك روي عالئم نشان1401001
دهنده فلزي موقعيت شيرها ، نقاط آزمايش پتانسيل ، حك كردن و شابلن نويسي مشخصات

روي آن و نصب مجدد .

848،020مورد 63

501،130موردعمليات نصب يا تعويض دريچه هاي چدني شيرهاي مدفون و نقاط اندازه گيري 1401002 63
751،700موردعمليات نصب يا تعويض دريچه هاي چدني شيرهاي غيرمدفون 1401003 63
0موردتهيه و نصب درب محافظ شيرهاي مدفون از نوع پليكا1401004 63
2نظافت ، زنگ زدائي و رنگ آميزي شيرهاي بلودان معلق داخل حوضچه ( منهول ) به قطر 1401005

 اينچ بطور كامل6الي 
1،248،160مورد 63

8نظافت ، زنگ زدائي و رنگ آميزي شيرهاي معلق شبكه داخل حوضچه ( منهول ) به قطر 1401006
 اينچ بطور كامل12الي 

1،953،550مورد 63

16نظافت ، زنگ زدائي و رنگ آميزي شيرهاي معلق شبكه داخل حوضچه ( منهول ) به قطر 1401007
اينچ به باال  بطور كامل

2،945،860مورد 63

 اينچ (6 الي 2نظافت ، تميزكاري شيرهاي معلق شبكه داخل حوضچه  ( منهول ) به قطر 1401008
بدون زنگ زدائي و رنگ آميزي ) بطور كامل

376،600مورد 63

 اينچ به باال (8نظافت ، تميزكاري شيرهاي معلق شبكه داخل حوضچه  ( منهول ) به قطر 1401009
بدون زنگ زدائي و رنگ آميزي ) بطور كامل

899،080مورد 63

388،330موردتهيه و نصب بست علمك هاي فوالدي و پلي اتيلن   ( زيري و رويي ) با پيچ و مهره مربوطه 1401010 63
تهيه مصالح و اجراي زنگ زدائي و رنگ آميزي انشعابات فوالدي از زير رگوالتور تا شير قفل1401011

شونده 
208،030مورد 63

125،870موردتهيه مصالح و نصب درب هاي الكي باال و پائين رگوالتور هاي خانگي در هر سايز1401012 63
1401013CGSCGS TBS  پوشيده/  و بوته كني  در داخل محوطه ايستگاه هاي تقليل فشار  

شده از بوته  و خارج كردن ريشه هاي آن و نظافت كامل محل.
11،170متر مربع 63

1401014T B S D R SCPS .نظافت و شستشوي محوطه ايستگاه هاي تقليل فشار   .  / .  وحمل  و .
مواد زايد

24،570متر مربع 63

605،730متر مربعتهيه مصالح واجراي زنگ زدايي ، نظافت و رنگ آميزي كامل شاسي ايستگاه تقليل فشار.1401015 63
تهيه مصالح واجراي زنگ زدايي ، نظافت و رنگ آميزي كامل تاسيسات مكانيكي ايستگاه1401016

تقليل فشار (لوله واتصاالت )
66،150اينچ متر 63

69،130موردتهيه و تعويض بوشن الستيكي انشعابات فوالدي و پلي اتيلن (باال و پايين )1401017 63
تعويض شير قفل شونده انشعابات فوالدي و پلي اتيلن با انجام كليه عمليات خاكي و1401018

مكانيكي(به همراه باز و بستن تي سرويس) بطور كامل
2،490،270مورد 63

نظافت داخل حوضچه شيرهاي مدفون ونقاط اندازه گيري پتانسيل وحمل مواد زايد به1401019
محلهاي مجاز

470،250مورد 63

تخليه آب و لجن و خاك موجود در حوضچه هاي منهول و بارگيري و حمل و تخليه آن در1401020
محلهاي مجاز و تميزكاري و نظافت داخل حوضچه 

1،546،700مورد 63

تهيه مصالح و زنگ زدايي ,تمييز كاري و رنگ آميزي سايبان ترانس ركتي فاير و درب و1401021
حصار فلزي ايستگاهها

795،850متر مربع 63

 اينچ6تا 2افزايش ارتفاع تلسكوپي وميله اسپندل و رابط گريس خور  شيرهاي مدفون 1401022
كارهاي مكانيكي ( به استثناي عمليات خاكي)

4،286،140عدد 63
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وزارت نفت

- دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

دستور العمل تجهيز و بر چيدن آارگاه

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

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

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

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

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

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

های هدایت آب و های سطحی و فاضالب، ایجاد خاك ریز و آانال آوری و دفع آب  بندی، سيستم جمع ٤ محوطه سازی شامل خيابان–١
های رو باز، حصارآشی، تامين های ورزشی، پارآينگ تمهيدات دیگر برای حفاظت آارگاه در مقابل سيل، فضای سبز، انبارهای رو باز، زمين

روشنایی محوطه، تامين تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است.
هایی از آارگاه است آه در آن آب، برق، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار، از سوی آارفرما ٥ منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل–١

شود. مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته، در شرایط خصوصی پيمان تعيين تامين و تحویل پيمانكار می
شود. می
هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جانمایی تجهيز آارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت ٦ انبار آارگاه، محل یا محل–١

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

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

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

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

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

نظر آارفرما است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مجاز نيست.
های انحرافی، بر های تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نخواهد شد، حجم عمليات مربوط به راه ١٥ هزینه راه های انحرافی، جزو ردیف –٢

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

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

 ٦٣٤٢٠٣٠٠١ فهرست تجهيز و برچيدن های مربوط به ردیف ١٧ جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه، بدون احتساب هزینه–٢
آارگاه، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود. در صورتی آه در موارد استثنایی ، این هزینه از حد تعيين شده ،بيشتر باشد، هزینه

تجهيز و برچيدن آارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور مهندسی برسد.
١ آار های مربوط به فهرست بهای پایه رشته تعميرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز به ميزان ٦ درصد مبلغ برآورد هزینه–١٧–٢

اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه.

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

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

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

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

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

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

اضافی تنها برای قيمت جدید (موضوع تبصره بند یك دستور العمل تعيين قيمت جدید ) قابل پرداخت است.
های تجهيز و برچيدن آارگاه با توجه به مفاد بند چهار تا سقف مبلغ ٥ هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، در صورت تامين هر یك از ردیف –٣

پيش بينی شده پرداخت می شود.
٤ ، تا سقف–ها به صورت یك قلم تعيين شده است، نيز هزینه یاد شده مطابق بند ٤ هایی آه هزینه تجهيز و برچيدن آن تبصره:در پيمان 

شود. بينی شده پرداخت می مبلغ پيش
کند، در برابر حوادث اتفاقی  های آارگاه را که برای تجهيز آارگاه احداث می ٦ پيمانكار موظف است به هزینه خود، ابنيه و ساختمان–٣

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

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

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

 ٤–نحوه پرداخت

بينی شده است هزینه هر قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش ها به روش یك  هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آن در پيمان١ –٤
.شود ها درج می ها، محاسبه شده و در صورت وضعيت  های تجهيز و برچيدن آارگاه، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آن یك از ردیف 

ها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام ميشود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد، به تناسب هایی آه تأمين آن تبصره : هزینه ردیف 
شود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود ، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و پيشرفت آن بخش از آار محاسبه می
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.شود پرداخت می
. شود ها منظور می ١ هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانكار، در صورت وضعيت–١–٤
.شود ٢ هزینه برچيدن آارگاه، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه، در صورت وضعيت منظور و پرداخت می–١–٤

های بهای بينی شده است برای آارهای مربوط به فهرست  پيش ها، بصورت درصدی ٢ روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آن–٤
:رشته تعميرات خطوط لوله آمربندي، تغذيه و شبكه گاز 

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

تبصره:در پيمان هایی که برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه آن ها به روش یک قلم بوده ليکن در اسناد و مدارک پيمان نحوه پرداخت آن
پيش بينی نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد.
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بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست

0مقطوعتامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار4201001 63
0مقطوعتامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار4201002 63
0مقطوعتامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار4201003 63
0مقطوعتامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار4201004 63
0مقطوعتامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي كارگران4202001 63
0مقطوعتامين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه4203001 63
0مقطوعتامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه4203002 63
0مقطوعتامين غذاي كارمندان، كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه4203003 63
تامين ساختمان هاي پشتيباني به انضمام هزينه تجهيز انبارهاي سر پوشيده، آزمايشگاه4204001

پيمانكار و موارد مشابه
0مقطوع 63

0مقطوعتامين و تجهيز انبار مواد منفجره4204002 63
0مقطوعتامين و تجهيز ساختمان هاي عمومي4204003 63
0مقطوعمحوطه سازي4204004 63
0مقطوعاحداث چاه آب عميق يا نيمه عميق4205001 63
0مقطوعتامين آب كارگاه و شبكه آبرساني داخل كارگاه4206001 63
0مقطوعتامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه4206002 63
0مقطوعتامين سيستم هاي مخابراتي داخل كارگاه4206003 63
0مقطوعتامين سيستم گازرساني داخل كارگاه4206004 63
0مقطوعتامين سيستم سوخت رساني كارگاه4206005 63
0مقطوعتامين راههاي دسترسي4207001 63
0مقطوعتامين راه هاي سرويس4207002 63
0مقطوعتامين راه هاي ارتباطي4207003 63
0مقطوعتامين اياب و ذهاب كارگاه4208001 63
تامين پي و سكو براي نصب ماشين آالت و تجهيزات سيستم توليد مصالح، سيستم توليد4209001

بتن، كارخانه آسفالت، مولدهاي برق و مانند آنها
0مقطوع 63

نصب ماشين آالت و تجهيزات و راه اندازي آنها، يا تامين آنها از راه خريد خدمت يا خريد4209002
مصالح

0مقطوع 63

0مقطوعبارگيري، حمل و باراندازي ماشين آالت و تجهيزات به كارگاه و برعكس4209003 63
تهيه، نصب و برچيدن ورق هاي فلزي با ضخامت و استقامت مناسب براي تامين عبور افراد يا4209004

وسائل نقليه شهري روي كانال هاي حفر شده.
0مقطوع 63

تامين آزمايشگاه و تاريك خانه با تجهيزات مربوط و تجهيزكارگاه براي انجام آزمايش هاي4214001
پرتونگاري

0مقطوع 63

0مقطوعحفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده كارگاه4215001 63
0مقطوعبيمه تجهيز كارگاه4216001 63
0مقطوعبرچيدن كارگاه4217001 63
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- شرح اقالم هزينه باالسري3پيوست

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

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

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

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

های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شود. ١–٣  هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه
١–٤   هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–٥   هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
١–٦   هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.

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

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

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

ها. ١–١٣ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه
های متفرقه،شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها. ١–١٤ هزینه

١–١٥ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.
١–١٦ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.

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

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

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

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

٢–٢–١ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

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

٢–٣ هزینه ماليات.
٢–٤ هزینه صندوق کارآموزی.

٢–٥ سود پيمانکار.
 های مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است : ٢–٦ هزینه

٢–٦–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتين و خدمات و حفاظت و حراست.
همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قيمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور نشده است.

٢–٦–٢ هزینه نيروی انسانی خدماتی که در اختيار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گيرد.
٢–٦–٣ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

های اضافی اسناد و مدارک پيمان. ٢–٦–٤ هزینه تهيه نسخه
٢–٦–٥ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار .

٢–٦–٦ هزینه پذیرایی کارگاه.
 های متفرقه. ٢–٦–٧ هزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هزینه

٢–٦–٨ هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب کارگاه و وسيله نقليه تدارکات کارگاه.
٢–٦–٩ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

٢–٦–١٠ هزینه آزمایش های پيمانکار.
 های تهيه مدارک فنی و تحویل کار. ٢–٧  هزینه

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

های برنامه ریزی و کنترل پروژه. ٢–٧–٤ هزینه
٢–٧–٥ هزینه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.

 های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی. ٢–٧–٦ هزینه

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

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

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

توضيح ٣.در طرح های غير عمرانی(غير سرمایه ای) چون هزینه های ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه
های باالسری، در نظر گرفته نشده است. آن ها  در هزینه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت 
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

 - ضريب هاي منطقه اي4پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام استان ها ردی

ف

١ تبریز-مراغه-مرند-شبستر-اسكوه-آذرشهر-عجب شير-
بناب آذربایجان شرقی ١

١/٠٣ سایر شهرستان های استان آذربایجانشرقی

١/٠٥ اروميه-خوی

آذربایجان غربی ٢١/١٢ چالدران-تكاب-سردشت

١/٠٧ سایر شهرستان های استان آذربایجانغربی

١/٠٣ خلخال-گرمی-آوثر
اردبيل ٣

١ سایر شهرستان های استان اردبيل

١/١٠ سميرم (دناآوه) - خوروبيابانك
اصفهان ٤

١ سایر شهرستان های استان اصفهان

١/٠٥ طالقان-آسارا
البرز ٥

١ سایر شهرستان های استان البرز

١/١٨ مهران و دهلران 
ایالم ٦

١/١٣ سایر شهرستان های استان ایالم

١/٢٠ جزایر خارگ و فارسی

بوشهر ٧١/١٠ دیر-جم-آنگان

١/٠٤ سایر شهرستان های استان بوشهر

١/٠٨ فيروزآوه

تهران ٨١/٠٤ شميرانات- دماوند

١ سایر شهرستان های استان تهران

١/١٣ آوهرنگ چهارمحال و
بختياری ٩

١/٠٦ سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری

١/٢٠ نهبندان

خراسان جنوبی ١٠١/١٠ بيرجند

١/١٣ سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی

١/١٤ درگز-آالت - خواف

خراسان رضوی ١١
١/١٠ بردسكن- تایباد- رشتخوار

١ مشهد

١/٠٦ سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

١/٠٦ بجنورد
خراسان شمالی ١٢

١/١٠ سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

١/٠٦ اللی-مسجدسليمان- ایذه - باغ ملك

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

١/٠٣ سایر شهرستان های استان خوزستان

١/٠٩  ماه نشان- طارم

زنجان ١٤١/٠٤ زنجان

١/٠٦ سایر شهرستان های استان زنجان

١/٠٤ تمامی شهرهای استان سمنان سمنان ١٥
١/٢٢  ایرانشهر-سراوان-ميرجاوه-هامون - هيرمند

سيستان و
بلوچستان ١٦

١/١٧ خاش-چاه بهار - زابل

١/١٢ زاهدان

١/٢٥ سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان 
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1401تعميرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

 - ضريب هاي منطقه اي4پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

١/٠٩ قيروآازرین-خنج-المرد-مهر-الرستان - زرین دشت

فارس ١٧١  شيراز- آباده-مرودشت-آازرون-فسا

١/٠٤ سایر شهرستان های استان فارس

١/١٠ الموت
قزوین ١٨

١/٠٥ سایر شهرستان های استان قزوین

١/٠٦ خلجستان-نوفل لوشاتو
قم ١٩

١/٠٤ سایر شهرستان های استان قم

١/١٧ بانه

آردستان ٢٠١/١٣  سقز -مریوان-سرو آباد

١/١٠ سایر شهرستان های استان آردستان

١/١٣ آهنوج-منوجان

آرمان ٢١
١/٠٨ جيرفت-عنبرآباد

١ آرمان-رفسنجان

١/٠٤ سایر شهرستان های استان آرمان

١/١٥ ثالث باباجانی-گيالن غرب-قصرشيرین
آرمانشاه ٢٢

١/٠٩ سایر شهرستان های استان آرمانشاه

١/١١ تمامی شهرهای استان آهگيلویه و بویراحمد آهگيلویه و
بویراحمد ٢٣

١/١٢ مناطقی آه در ارتفاعات بيش از ٥٠٠ متر واقع هستند

گلستان ٢٤١/١٢ مراوه تپه

١/٠٦ سایر شهرستان های استان گلستان

١/٠٣ آستارا - طوالش - ماسال-سياهكل- رودبار - املش
گيالن ٢٥

١ سایر شهرستان های استان گيالن

١/١٢ اليگودرز-پلدختر-دلفان
لرستان ٢٦

١/٠٨ سایر شهرستان های استان لرستان

١/١٠ مناطقی آه در ارتفاعات بيش از ٥٠٠ متر واقع هستند

مازندران ٢٧١/٠٦ رامسر-تنكابن-سوادآوه-گلوگاه 

١/٠٤ سایر شهرستان های استان مازندران

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

١/٠٣ سایر شهرستان های استان مرآزی

١/٢٠ جزیره ایوموسی

هرمزگان ٢٩١/١٥ جاسك و جزیره قشم

١/٠٤ بندر عباس

١/٠٤ تمامی شهرستان های استان همدان همدان ٣٠
١/٠٨ بافق-ابرآوه-خاتم

یزد ٣١
١/٠٥ سایر شهرستان های استان یزد
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وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد5پيوست

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید

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

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

های موجود این فهرست بها به عنوان قيمت جدید استفاده خواهد شد. جمع مبلغتهيه شده است موجود باشد، از ردیف 
ها، نباید از ٢٥ درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.مربوط به این ردیف 

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

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

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