




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

�عاونت  ����ل زمان از � �وده ا�ت �ییوو��ت� ��  ��و �ی ���ت ��ت�ظام ��ی ا��ایی ��حو  ��ت و ا�تیارات وزارت

 ابالغ ��ت، گاز و ��رو���ی   ���ت �ی�وژه �ی�ه  �آوردی ی�سان سازی �با�ی و �ما���ی ا�جاد ���ور ، � ، �و�ش و �ناوری ��ند�ی
 . ا�ت ��دیده �ی

کاری و �سا�دت  با سا� � و ��دید ابالغ و ���ه ١٣٧٥ سال � �ھا �ی����ت���و� او��ن  صصان و کار�ناسان ا�ن �د�ان �� ��� ،
کاری  و ��ند�ی �ی���یان، ا���ن باز�ورد از �سب و  ���ت گام � ت���ل و �و��ه، �ورد ��ورپ�ما�  ��ار اصالح  و بازن��ی سازی، ��

ص�ی ��دیده � � از  ده�ھار با�غ ��، �س از �ی ا�ن سالا�ن ���و� ارز��ند �م ا��ون  .ا�ت ����ه �ار �ی جلد ����ت �ھای ��
ص�ی رد�ف   .د�د�وشش ��ار �ی �م�یا�ی را �ورد��

کار��ری و ا��فاده از ا�ن ����تتالش �ورت ����ه، ا�ر آن �یبا �و� �  � و اعالم �ھا � �ما�ی ��ا�ل �آوردی �وژهرود � با �
 .�� ��ودن آن یاری ��ما���ات و پ���ھادات ، ما را � �� کا�ل

 
 و�یدرضا زیدی ��د

�و�ش و �ناوری ،  �عاون ��ند�ی   

 
 
 
 



 ���� و �دردا�ی
�ت ��ن    �ی ����ت �دو�ن ���ر ا�ن �دت � �ول � � ارز��ندی ���ان صا�ب و کار�ناسان �د�ان، �مام ز�مات و یاد ��ا�یدا

 .دار�م ���وزی و سال��ی آرزو�ند ا�شان ���د، �ای��ی �قو� ا�ن � ��ان ا�ن �مام �م ����ع � آ�جا از ا�د،��وده �ھا تالش
ص�یکار��وه ���رم ���ان و ا�ضای صا�ب کار�ناسان، �د�ان، از �د��و�ی�ه �، �، رد�ف�دو�ن ��ل ��ی�ن و ��ا�ل � � �ی ��

روز ا��ون �ما�ی  �و��ق ��دیده و  ���� و �قد� دا�، �ھا �شار�ت ا�ن ����ت و ��ویب �، آ���ز و �ر�ی �ھایی��ت
 .م� آرزو�ند � راه ر�د و �و��ه ���ت ���م ��ت، �درکاران را ا د�ت

 ����رات ���سات ساح�ی  و ��ا سا�ل ���ت ��ت � ��ا�  کار��وه کار�نا�ی و �دو�ن ����ت �ھای 
ص�ی کاران کار��وه  �دو�ن  ����ت �ی �ھای �� اداره �ل �ظام ��ی و ا��ایی و ارز�یا�ی ��ح �  -��  

  �ر�ت پایا� �ی ���ی ا�ان  �مایندگان ���رم
 

 
 

 ا�ید شا��ی
 ��ظام ��ی و ا��ایی و ارز�یا�ی ��ح�د��ل 

 



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

1 دستورالعمل كاربرد

2 كليات

4 شير هاي كنترلي 

5 شير هاي عمومي

6 شير هاي ايمني 

7 شيرهاي سلونوئيدي 

3 فصل اول- شيرآالت

9 آماده سازي المان هاي فوالدي

10 آماده سازي المان هاي فوالدي در اسكله

11 فيتاپ و جوشكاري المان هاي جايگزين

12 فيتاپ و جوشكاري المان هاي جايگزين در اسكله

8 فصل دوم-فلزكاري و جوشكاري

14 تعويض سقف، بدنه و كف

15 تعمير سقف، بدنه و كف

16 تعمير و تعويض متعلقات

13 فصل سوم-عمليات در مخزن

22 -برشكاري و لبه سازي لوله و اتصاالت1

23 -برشكاري و لبه سازي لوله و اتصاالت در اسكله2

24 -برش طولي لوله3

25 - سنگ زني فيتاپ و جوشكاري لوله و اتصاالت فوالدي4

26 -سنگ زني فيتاپ و جوشكاري لوله و اتصاالت فوالدي در اسكله5

27  درجه - كربن استيل)30-پيش ساخت (زانوهاي مايتر 6

20 فصل چهارم-خطوط لوله روزميني



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

28  درجه - كربن استيل)60-پيش ساخت (زانوهاي مايتر 7

29 -پيش ساخت (زانوهاي مايتر - كربن استيل)8

30  - درجه - كربن استيل90-ساخت  و نصب نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي9

31  - درجه - كربن استيل در اسكله90-ساخت  و نصب نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي10

32 -ساخت و نصب نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب - كربن استيل11

33 - ساخت و نصب نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب - كربن استيل در اسكله12

34  درجه - كربن استيل90- ساخت و نصب نازل ها  با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي 13

35  درجه - كربن استيل در اسكله90- ساخت و نصب نازل ها  با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي 14

36 - ساخت و نصب نازل ها  با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - كربن استيل15

37 -ساخت و نصب نازل ها  با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - كربن استيل در اسكله16

38 نصب پچ، تسمه و غالف

39 ساخت و نصب غالف لوله سه متري

40 ساخت و نصب غالف لوله سه متري در اسكله

41 ساخت و نصب غالف لوله تا يك و نيم متر

42 ساخت و نصب غالف لوله تا يك و نيم متر در اسكله

43 ريسه كردن لوله

44 ريسه كردن لوله در اسكله

45 خم كاري لوله

46 باز كردن فلنج

47 باز كردن فلنج در اسكله

48 بستن فلنج

49 بستن فلنج در اسكله

50 Expansion Joint نصب اتصال ارتجاعي (لرزه گير يا (

51 Expansion Joint در اسكله نصب اتصال ارتجاعي (لرزه گير يا (

52 o let آماده سازي و نصب-

53 o let در اسكله -آماده سازي و نصب 

54 رفع نشتي لوله و اتصاالت فايبر گالس

55 رفع نشتي لوله و اتصاالت فايبر گالس در اسكله



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

56 تعويض يا رفع نشتي لوله هاي گالوانيزه

57 تعويض يا رفع نشتي لوله هاي گالوانيزه در اسكله 

59 سنگ زني فيتاپ و جوشكاري لوله و اتصاالت فوالدي لوله هاي زيرزميني

60  درجه كربن استيل در خطوط لوله زيرزميني90ساخت و نصب نازل بدون صفحه تقويتي با انشعاب

61 ساخت و نصب نازل بدون صفحه تقويتي با انشعاب مورب كربن استيل در خطوط لوله زيرزميني

62  درجه كربن استيل در خطوط لوله زيرزميني90ساخت و نصب نازل با صفحه تقويتي با انشعاب

63 ساخت و نصب نازل با صفحه تقويتي با انشعاب مورب كربن استيل در خطوط لوله زيرزميني

64 نصب پچ، تسمه و غالف غير متداول

65 O_let بر خطوط لوله زيرزمينيآماده سازي و نصب 

66 رفع نشتي لوله و اتصاالت فايبر گالس زيرزميني

67 لوله هاي پلي اتيلن

58 فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

69 آزمايشات خطوط لوله

71 آزمايشات خطوط لوله در اسكله 

73 آزمايشات مكانيكي تجهيزات ثابت

68 فصل ششم-عمليات تكميلي

75 كابل كشي - بدون زره زيرزميني

76 كابل كشي - زره دار زيرزميني

77 كابل كشي - زيرزميني زره دار با غالف سربي

78 كابل كشي - بدون زره روي سيني، نردبان كابل يا كاندوئيت

79 كابل كشي - بدون زره روي سيني، نردبان كابل يا كاندوئيت در اسكله

80 كابل كشي - زره دار روي سيني، نردبان كابل يا كاندوئيت 

81 كابل كشي - زره دار روي سيني، نردبان كابل يا كاندوئيت در اسكله

74  فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

82 كابل كشي - زره دار با غالف سربي روي سيني، نردبان كابل يا كاندوئيت

83 كابل كشي - زره دار با غالف سربي روي سيني، نردبان كابل يا كاندوئيت در اسكله

84 جمع آوري كابل فرسوده

85 سيم كشي

86 سيم كشي در اسكله

87 ماسه ريزي و قالب گذاري داخل ترانشه 

88 فعاليت هاي مخابرات

90 فعاليت هاي مخابرات در اسكله

92 فعاليت هاي متفرقه 

93 فعاليت هاي متفرقه در اسكله

94 سيني و نردبان كابل

95 سيني و نردبان كابل در اسكله

96 سرسيم بندي كابل هاي كنترل/مخابرات

97 سرسيم بندي كابل هاي كنترل/مخابرات در اسكله

98 سرسيم بندي كابل هاي فشار ضعيف - بدون زره

99 سرسيم بندي كابل هاي فشار ضعيف - بدون زره در اسكله

100 سرسيم بندي كابل هاي فشار ضعيف - زره دار

101 سرسيم بندي كابل هاي فشار ضعيف - زره دار در اسكله

102 KV 20سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط - تا 

103 KV در اسكله20سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط - تا 

104 KV - 33سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط 

105 KV - در اسكله33سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط 

106 KV آرمردار با غالف سربي20سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط - تا 

107 KV آرمردار با غالف سربي در اسكله20سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط - تا 

108 KV - آرمردار با غالف سربي33سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط 

109 KV - آرمردار با غالف سربي در اسكله33سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط 

110 نصب كاندوييت ها

111 نصب كاندوييت ها در اسكله



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

112 نصب گلند

113 نصب گلند در اسكله

115 ارت و برق گير

116 ارت و برق گير در اسكله

114 فصل هشتم-ارت و برق گير

118 تابلو ها و كليد هاي برق فشار ضعيف

121 تابلو ها و كليد هاي برق فشار ضعيف در اسكله

124 تابلو ها و كليد هاي برق فشار متوسط

126 تابلو ها و كليد هاي برق فشار متوسط در اسكله

128 سيستم هاي روشنايي

130 سيستم هاي روشنايي در اسكله

132 تجهيزات اندازه گيري

133 تجهيزات اندازه گيري در اسكله 

134 رله ها و سيستم هاي حفاظتي برق

135 رله ها و سيستم هاي حفاظتي برق در اسكله

136 فعاليت هاي متفرقه برق

117 فصل نهم-تجهيزات برق

138 LV تعميرات اساسي الكتروموتور هاي

140 LV در اسكلهتعميرات اساسي الكتروموتور هاي 

137 فصل دهم-الكتروموتور

142 تعميرات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت

144 تعميرات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت در اسكله

141 فصل يازدهم -ترانسفورماتور



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

147 سيستم حفاظت كاتديك 

148 سيستم حفاظت كاتديك در اسكله

150 تعميرات اساسي ركتي فايرهاي حفاظت كاتديك

152 تعميرات اساسي ركتي فايرهاي حفاظت كاتديك در اسكله

146 فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

154 پمپ هاي جابجايي مثبت

156 پمپ هاي گريز از مركز افقي

157 پمپ هاي گريز از مركز عمودي

153 فصل سيزدهم -پمپ ها

159 توربو ژنراتور

161 ديزل ژنراتور 

158 فصل چهاردهم-ژنراتورها

163 UPS ،باطري، باطري شارژر

164 UPS ،در اسكلهباطري، باطري شارژر 

162 UPSفصل پانزدهم-باتري شارژر، 

166 پانل هاي ابزاردقيق

167 Outdoor) جعبه اتصاالت(

168 سيستم كنترل پمپ تزريق مواد شيميايي

169 پنل پمپ و مانيتورهاي آب آتش نشاني

170 نمونه گيرهاي خودكار

171 چراغ هاي چشمك زن راهنما و هشدار دهنده دريايي

165 فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

172 سيستم هاي ابزار دقيقي بازوهاي بارگيري

173 سيستم ابزاردقيق پله هاي دسترسي به كشتي 

174 سيستم هاي ابزار دقيق كرن هاي سقفي

175 سيستم جرقه زن توربين و بويلر

176 سيستم پالس كلينيگ توربين

177 سيستم پالس كلينينگ هواي ورودي به كوپه ژنراتور

179 توربين ميترها

180 Lcpc ، و متعلقات پرور 

181 نشان دهنده فشار ، اختالف فشار 

182 MAGNETIC SIGHT GLASS)  نشان دهنده سطح/    (

183 نشان دهنده دما 

184 شماره انداز مكانيكي (كانتر)

185 ترانسميتر فشار/ اختالف فشار

186 ترانسميتر جريان

187 ترانسميتر دما

188 لول سويچ ها

189 سويچ / سوئيچ گيج هاي  فشار و اختالف فشار

190 سوئيچ جريان

191 سوئيچ دما

192 سنسورهاي وايبريشن 

193 RTD / ترموكوپل

194 آنااليزر هاي مواد شيميايي

195 F&G سيستم هاي اعالن و اطفاء حريق

196 سيستم هاي كنترل و مانيتورينگ

178 فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

197 فصل هجدهم-عملگرها



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

198 Actuators MOV) عملگرها/ (

199 عملگرهاي مخازن فوم و سيستم كنترل

200 عملگر شير كنترل 

202 تميز كاري، رسوب زدايي و زنگ زدايي سطوح

204 رنگ آميزي

208 رنگ آميزي در اسكله

212 مصالح رنگ آميزي

213 عايق كاري

201 فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

215 تجهيزات  اعالن و اطفاء حريق

214 فصل بيستم-سيستم هاي اعالن و اطفا حريق

218 مخازن ته كش

219 تعميرات اساسي بازوهاي بارگيري

222 اجزاي مكانيكي سيستم پهلو دهي

223 پله هاي دسترسي

224 راهروهاي اسكله

217 فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

226 SPM تعميرات اساسي گوي شناور

225 فصل بيست ودوم-گوي شناور

234 تعميرات اساسي دستگاه آب شيرين كن

233 فصل بيست وسوم-آب شيرين كن



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

237 تعميرات اساسي ديگ بخار

236 فصل بيست وچهارم-ديگ هاي بخار

240 تعميرات اساسي هيتر

239 فصل بيست وپنجم-كوره ها

242 انتقال و كارگذاري سازه هاي بتني و فلزي در كف دريا

243 پايه كوبي در دريا

244 فيلم برداري در زير آب

241 فصل بيست وششم-فعاليت هاي دريايي

246 حمل دريايي

245  فصل بيست وهفتم-حمل

248 داربست بندي

249 برش و جمع آوري ضايعات فلزي و مصالح اسقاطي

247 فصل بيست وهشتم-فعاليت هاي عمومي

253 تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان

254 تامين لباس كار, كفش و كاله حفاظتي كارگران

255 تامين و تجهيز تسهيالت كاركنان كارفرما, مهندسان مشاور

256 تامين ساختمان هاي پشتيباني, انبار مواد منفجره, محوطه سازي و ساختمان هاي عمومي

257 احداث چاه آب

258 تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني, مخابراتي, برق, گازرساني و سوخت

259 تامين راه هاي دسترسي و ارتباطي

260 اياب و ذهاب

250  - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 



فهرست مندرجات
صفحهعنوان
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وزارت نفت
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261 تامين پي و سكو براي ماشين آالت و بارگيري و حمل باراندازي و نصب ماشين آالت

262  - شرح اقالم هزينه هاي باالسري2پيوست 

263  - ضريب هاي منطقه اي3پيوست 

264  - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد5پيوست 
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دستورالعمل کاربرد

١- دامنه کاربرد 
بها برای برآورد و پرداخت هزینه تعميرات تاسيسات و تجهيزات صنعت نفت مستقر در جزایر شامل خطوط لوله، تاسيسات انتقال، ایستگاه های این فهرست

 و همچنين تعميرات تاسيسات ساحلی و(SPM)تلمبه خانه و شير، مخازن، اسکله های بارگيری و تخليه و تجهيزات مرتبط، گوی های شناور بارگيری 
بهای تعميرات تاسيسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر شامل این دستورالعمل شود. فهرست فراساحل صنعت نفت در جزایر  استفاده می

باشد: بها به شرح زیر می های فهرست ها و پيوست ها، شرح و بهای واحد ردیف (دستورالعمل کاربرد)، کليات، مقدمه فصل
پيوست ١ : دستور العمل تجهيز و برچيدن کارگاه

پيوست ٢ : شرح اقالم هزینه باالسری
ای های منطقه پيوست ٣ : ضریب 

پيوست ٥ : دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید
بها قيمت ندارد. ٢- تعيين قيمت کارهایی که در این فهرست

بها تطبيق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تهيه و همراه با های این فهرست ١  هنگام تهيه بر آورد، برای تهيه ردیف اقالمی از کار که با هيچ یک از ردیف–٢
شود و بهای واحد آنها به روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای بها و مقادیر کار درج می عالمت ستاره در محل مربوط در  فهرست

شود، در صورتی که گفته نباشد، از نرخ متعارف استفاده می گردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نياز در فهرست پيش اختصاصی صنعت نفت تعيين می
های ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نياز تهيه و به انتهای مقدمه بخش مربوط با شماره جدید همراه با بينی دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیف پيش

بها، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه اضافه می های فهرست شود، مشابه ردیف شود. به اقالمی که بدین ترتيب قيمت آنها تهيه می عالمت ستاره اضافه می
شود.

شود. بها که بدون قيمت بوده و دارای عالمت * هستند نيز به شرح بند ٢-١، محاسبه می هایی از این فهرست ٢-٢ قيمت ردیف
٣- نحوه تهيه برآورد هزینه اجرای کار 

زیر، مطابق روش تعيين شده در بند ٣-٢ های موضوع بند ٢، هزینه  بها و همچنين ردیف های این فهرست ١  هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف–٣
اعمال خواهد شد. 

١ هزینه باالسری طرح های غير عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٤٨ (چهل و هشت) درصد و آارهایی آه به صورت–١–٣
های عمرانی برای شوند برابر ٣٦ (سی و شش) درصد می باشد. هزینه باالسری طرح  ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می

آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٣٦ (سی و شش) درصد و آارهایی آه به صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری
شوند برابر ٢٥ (بيست و پنج) درصد می باشد. شرح اقالم هزینه باالسری به عنوان راهنما در پيوست ٣ درج شده است.  مناقصه) واگذار می

ای مطابق پيوست ٣. ٢  ضریب منطقه –١–٣
٣  هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ٦ درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه (پيوست ١)–١–٣
های این فنی و برحسب ردیف  های اجرایی و مشخصات  گفته، براساس نقشه ٢ برای برآورد هزینه اجرای هر کار، ابتدا مقادیر اقالم هر یک از کارهای پيش–٣

شود. هاست تهيه می شود. فهرستی که شامل کد، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف های موضوع بند ٢، اندازه گيری می بها و ردیف فهرست
ها، های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل ضرب مقدار در  بهای واحد آن ردیف  است. از جمع مبلغ ردیف در این فهرست مبلغ هر ردیف، حاصل

ها به صورت خطی ضرب شده و آید. ضریب باالسری و ضریب منطقه ای به جمع مبلغ ردیف بهاء برای کار مورد نظر به دست می های فهرست جمع مبلغ ردیف
بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای شود. مجموعه فهرست آورد هزینه اجرای کار حاصل می شود. به این ترتيب، بر هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن افزوده می

شود و با اعمال ضریب پيمان مبنای پرداخت قرار می گيرد. کار به اسناد مناقصه الحاق می
بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسبه و برمبنای آن قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست اگر در نظر باشد کار به صورت یک

گيرد.  شود و مبنای پرداخت قرار می شود. این جدول به اسناد مناقصه الحاق می جدول درصد اجزای متشکله کار تهيه می
عهده پيمانکار گذاشته شود، هزینه های مربوط های غذا، مسکن و دفتر کار مهندس مشاور، آزمایشگاه و کارفرما به تبصره: در مواردی که در نظر باشد هزینه

گردد. شود، اضافه می گفته محاسبه می جداگانه محاسبه و به مبلغ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه که به شرح پيش
بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، بيشتر از سی های فهرست های ٢-١ و ٢-٢، با اعمال ضریب ٣  در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف–٣

های یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به معاونت (٣٠ ) درصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد ردیف
مهندسی، پژوهش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسيدگی و تصویب، مالک عمل قرار گيرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات

مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتيب پانزده (١٥) و ده (١٠) درصد خواهد بود.

ها  ٤- کد ردیف
های شود. به عنوان مثال، در مورد ردیف شود. این کد از ترکيب کد اصلی و کد فرعی ایجاد می بها توسط یک کد شناسایی می های این فهرست هر یک از ردیف

کشی و یا سطح ولتاژهای مختلف در گروه کارهای برق های مختلف در گروه لولهSCHکشی که به ازای یک سطح مقطع مشخص قيمت ضخامت یا  گروه لوله
گردد. شود و سپس کد فرعی به انتهای سمت راست آن اضافه می تکميل می

بها  ٥- ترکيب دو یا چند فهرست
بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط بها مورد نياز است، فهرست آورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست در کارهایی که برای بر

های مختلف کار به تفکيک و به صورت جمع نيز در آن بهای رشته مربوط به طور برگ خالصه برآورد بخش به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست
شوند. بها مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می منعکس است، به عنوان فهرست

بهای رشته عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و بها، باید از فهرست برای برآورد هزینه اجرای کارهای سيویل تاسيسات مربوط به کارهای این فهرست
پتروشيمی استفاده شود.

1
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کليات

١- مفاد این کليات و مقدمه فصل های مختلف و شرح ردیف های این فهرست بها اجزای غير قابل  تفکيک و مکمل یکدیگر هستند. 
٢- قيمت های درج شده در این فهرست بها متوسط هزینه اجرای آارهای مربوط به رشته تعميرات تاسيسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر  بوده و

و به طور آلی، اجرای آامل آار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رويه هزینه های تعمير و به آارگيری نيروی انسانی (نيروهای مستقيم کار) و ماشين آالت
عمومی، می باشد.  HSEهاي نظام مديريت 

٣- هزینه نيروهای انسانی غيرمستقيم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی، کنترل کيفی و سرپرستی بخش های مختلف تعميرات می بایستی توسط
پيمانکار در ضریب پيشنهادی منظور گردد.

٤- هزینه های تحویل کار و اخذ تایيدهای الزم از مهندس مشاور در مراحل مختلف، در قيمت ردیف های این فهرست بها منظور شده است.
٥- در ردیف های مربوط به گروه لوله کشی:

١  تامين الکترود جوشکاری دستگاه ها و لوله ها و اتصاالت در ردیف های این فهرست بها لحاظ گردیده است(مگر در موارد خاص که در مقدمه فصل اشاره–٥
 های الزم برای اتصاالت تکيه گاه های موقت و هزینه اجرای آن از سایر ردیف های این فهرست بها استفاده می گردد. تهيه،Gasketشده باشد). هزینه ساخت 

بارگيری، حمل، تخيله و جابجایی در محل سایر مصالح مصرفی و همچنين اقالم مشابه مصرف  شدنی از قبيل گازهای مختلف و … در قيمت ردیف های مربوط
منظور شده است. از این رو، تامين آنها به عهده و هزینه پيمانکار می باشد.

٢ لوله های با مصالح فوالد کربن دار درج شده و ردیف های گروه لوله کشی، فوالدهای با کمتر از ١درصد  نيکل و لوله های فوالدی آلياژی با ١/٢٥ درصد کروم–٥
 و یا ضخامت)LOW ALLOY, HIGH ALLOY( و یا درصد کروم در فوالدهای آلياژی )KILLED CARBON STEEL(می باشد. در مواردی که به دليل نوع جنس فوالد مثًال 

باالی جداره لوله نياز به عمليات حرارتی باشد، هزینه عمليات پيش گفته از فصل مربوط (عمليات تکميلی لوله کشی) محاسبه می شود. در مواردی از
و یا آلياژهای آلومينيوم و یا آهن، نيکل، کروم و موليبدن که نياز به دستگاه های) COPPER NICKEL( مانند )NON FERROUS ALLOY(جوشکاری آلياژهای غيرآهنی

جوش با فرکانس باال و یا تجهيزات خاص باشد، هزینه آنها با توجه به شرایط خاص پروژه تعيين می شود.
ها و یا کالس های SCHو یا کالس فشار تفکيک نشده است، قيمت ارایه شده برای تمام ضخامت ها یا  ٣SCH در ردیف هایی که بر حسب ضخامت جدار یا –٥

فشار می باشد.
 هزینه آزمایش و راه اندازی(برحسب مورد) در بهای واحد ردیف های این فهرست بها پيش بينی شده است. در قيمت ردیف های گروه کارهای برق، هزینه–٦

آزمایش های الزم برای تایيد صحت اجرای کار و هزینه نگهداری تجهيزات و عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت، منظور شده است مگر اینکه ردیف های
آزمایش های یاد شده با عنوان « پيش راه اندازی و راه اندازی » در گروه مربوط پيش بينی شده باشد.

٧- با نتيجه گيری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های بهای دیگر، با مقایسه آن با قيمت های روز با
استناد به تجزیه قيمت یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به صراحت در این فهرست بها تعيين شده است قابل پرداخت نيست

های این فهرست بها منظور شده است.٨- هزینه تهيه، بارگيری، حمل دریایی، حمل تا ١٠ کيلومتر ناحيه خشکي و باراندازی مصالح مصرفی در قيمت ردیف
هاي حمل کاالی غيرمصرفی تنها برای مواردی که در مقدمه فصل حمل و نقل پيش بينی شده است، محاسبه می شود.هزینه

ها و گرد کردن ( اینچ-پوند) استفاده شود. تقریب حاصل از تبدیل واحدIP (متریک) به جای ٩SI- در این فهرست بها حتی المکان سعی شده است از واحدهای 
نتایج قابل اغماض است

 است که در جدول های)NOMINAL DIAMETER(١٠- منظور از قطر که در این فهرست بها برای لوله ها اتصاالت لوله و شيرها به کاربرده شده است قطر نامی 
سازندگان و استانداردهای بين المللی درج شده است.

١١- 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 و
به روش ميان یابی خطی محاسبه می شود.

١٢- منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها مشخصات فنی منضم به پيمان شامل نشریات و استانداردهای صنعت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور
و مشخصات تعيين شده در نقشه های اجرایی منضم به پيمان و دستور کارهای ابالغی و دستورالعمل های سازندگان دستگاه ها و لوازم است

١٣- در قيمت ردیف های گروه نصب تجهيزات هزینه نگهداری تجهيزات نصب شده تا زمان تحویل موقت منظور شده است.
 در ردیف های گروه ابزار دقيق، هزینه انجام کارهای کاليبراسيون و اندازه گيری ادوات ابزار دقيق در ردیف های این فصل منظور گردیده است و انجام آن–١٤

بعهده و هزینه پيمانکار بوده و این تجهيزات باید دارای گواهی کنترل کيفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد.
 در پيمان هایی که برآورد هزینه اجرای آنها با استفاده از این فهرست بها تهيه شده است، برای تعيين قيمت جدید باید از قيمت های این فهرست بها (در–١٥

صورت وجود) با رعایت حد تعيين شده در شرایط عمومی پيمان برای کارهای اضافی، استفاده شود. به این قيمت ها، ضریب پيمان اعمال می شود.
 مبلغ مربوط به هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه مربوط به این فهرست بها در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پيمان منظور شده باشد، قابل–١٦

پرداخت است.
 کليه فعاليت های اجرایی پيمانکار باید براساس دستورالعمل های استانداردسازی شده صنعت نفت، مانند دستورات کارهای بازرسی، مهندسی، اجازه–١٧

 و ... باشدHSEکار سرد و گرم، 
 در صورتيکه در مقدمه فصل اعالم گردد که نرخ ردیف های فهرست بها بدون هزینه ماشين آالت خاص می باشد، هزینه آنها در صورتی که توسط کارفرما–١٨

تامين نگردد، جداگانه قابل برآورد و احتساب می باشد.
هایهای منفصل، از ردیف١٩- تمامی ردیف هایی که در آن عبارت اسکله آمده است، منظور اسکله متصل می باشد. برای محاسبه عمليات مربوط به اسکله

مربوط به اسکله و با اعمال ضریب ١/١٠ قابل احتساب است.
هاي ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤ و ١٥، به ميزان ٧٠% مبلغ مندرج در رديف متناظر تعويض قابل احتساب است.٢٠- در صورت نصب تجهيزات جدید مندرج در فصل

 چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهاي آن بر اساس اسناد مورد تاييد آارفرما–٢١
به عالوه  ١٤ درصد هزينه باالسری پرداخت مي شود. به هزينه مصالح ياد شده ضريب های پيمان اعمال نمی شود و مشمول تعديل آحادبها نيز نخواهند بود.

 این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال ١٤٠٠ محاسبه شده است.–٢٢
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول- شيرآالت

فصل اول- شيرآالت

 تست فشار آارآرد می باشد. ١Die Check.عمليات تست شيرآالت عمومی و آنترلی، شامل تمامی تست ها مانند 

٢.تست شيرهای اطمينان، مطابق استاندارد، شامل یك تست اوليه و یك تست نهایی پس از عمليات تعميرات می باشد.

٣.جوشكاری قطعات معيوب شيرآالت، شامل برشكاری و گرم کردن و جوشكاری ترميمی می باشد.

٤.انواع آپسول ها شامل آپسول های نيتروژن، اآسيژن، ازت، استيلن، آتش نشانی می باشد.

خواهد بود برای تعمير شيرآالت عمومی بيش از ٣٠٠ و تا آالس ٦٠٠ ضریب ١/٣٠ ، بيش از ٥.ردیف های موجود در تعمير شيرآالت عمومی تا آالس ٣٠٠ پوند

آالس ٦٠٠ تا آالس ٩٠٠ ضریب ١/٦٠ و برای بيش از آالس٩٠٠ تا کالس ١٥٠٠ ضریب ٢ به بهای آالس ٣٠٠ پوند اعمال گردد.

٦.تهيه و آماده سازی تجهيزات مورد نياز تست ایستایی شيرآالت مانند ابزارآالت ثبت فشار شيرهای تخليه و هواگيری و نصب و بارنمودن آنها در ردیف "انجام

آزمایش ایستایی شير" لحاظ شده است.

٧.هزینه انبار نمودن و حمل قطعاتی آه جهت انجام فعاليت ها در اختيار پيمانكار قرار می گيرد در قيمت ردیف ها لحاظ شده است .

٨.در ردیف های " شستشو، تميزآاری، بازرسی قطعات باز شده و ارایه گزارش فنی در خصوص قطعات قابل تعویض، قابل تعمير یا قابل استفاده شير" هزینه

تهيه نقشه ها و مشخصات فنی قطعات شيرآالت در بهای واحد ردیف لحاظ گردیده است.

٩.در ردیف های این فصل تمام هزینه های نيروی انسانی، ماشين آالت و تجهيزات و مصالح مصرفی مورد نياز لحاظ شده است.
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول- شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

>D2="<D< "2 =6
رديف

بهاي واحد (ريال)

شير هاي كنترلي  0101
010164

گروه كد

فصل اول- شيرآالت

جدا سازي شير 012،570،8204،284،700 مورد

دمونتاژ شير 021،969،0603،281،770 مورد

شستشو، تميزكاري، بازرسي قطعات باز
شده و ارايه گزارش فني در خصوص

قطعات قابل تعويض، قابل تعمير يا قابل
استفاده شير

032،391،9704،395،130 مورد

انجام تعميرات و تعويض مورد نياز
قطعات و مونتاژ شير

043،071،5205،119،190 مورد

انجام آزمايش ايستايي شير 055،176،9508،628،250 مورد

نصب و راه اندازي شير 062،570،8204،284،700 مورد

جدا سازي شير در اسكله 073،696،7806،161،310 مورد

نصب و راه اندازي شير در اسكله 083،696،7806،161،310 مورد

4



1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول- شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
"واحدسطح مقطع <D< "10 = 20

 [2] 01022 [3] 01023 [4] 01024 [5] 01025 [6] 01026 [7] 01027

" <D< "4 = 10" <D< "20 = 30" <D< "30 = 36" <D< "36 = 48" <D48 =
رديف

D< "4

 [1] 01021

بهاي واحد (ريال)

شير هاي عمومي 0102
010264

گروه كد

فصل اول- شيرآالت

37،163،04063،700،81083،192،360جدا سازي شير 51،516،480 014،681،12011،865،32026،650،740 مورد

29،283،70046،894،49056،273،390دمونتاژ شير 39،078،740 0207،771،25023،513،750 مورد

شستشو، تميزكاري، بازرسي قطعات باز
شده و ارائه گزارش فني در خصوص

قطعات قابل تعويض، قابل تعمير يا قابل
استفاده شير

16،492،67026،136،05033،958،500 19،802،000 0305،089،86012،209،190 مورد

انجام تعميرات و تعويض مورد نياز
قطعات شير

40،732،08062،588،98080،346،030 52،321،640 04010،301،70029،601،250 مورد

26،294،80036،180،77046،466،290انجام آزمايش ايستايي شير 32،614،170 054،441،4306،761،39017،694،690 مورد

31،178،12051،311،67068،887،990نصب و راه اندازي شير 39،997،880 064،681،1208،515،53021،771،950 مورد

27،637،45054،884،72073،936،320جدا سازي شير در اسكله 42،248،750 076،591،0109،318،59020،667،920 مورد

51،808،72081،555،330106،613،940نصب و راه اندازي شير در اسكله 66،188،900 086،591،01014،960،79035،114،050 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول- شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01031 [2] 01032 [3] 01033

" >D2 ="<D< "2 =6"<D< "6 =8
رديف

بهاي واحد (ريال)

شير هاي ايمني  0103
010364

گروه كد

فصل اول- شيرآالت

جدا سازي شير 012،313،0303،855،0404،818،810 مورد

تعمير اساسي شير ايمني 028،708،89014،514،82018،143،520 مورد

نصب و راه اندازي شير 033،332،2105،553،6806،942،100 مورد

جدا سازي شير در اسكله 044،470،7707،451،2809،314،100 مورد

نصب و راه اندازي شير در اسكله 054،470،7707،451،2809،314،100 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول- شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01041
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهاي سلونوئيدي  0104
010464

گروه كد

فصل اول- شيرآالت

جداسازي شير هاي سلونويدي 011،355،100 مورد

دمونتاژ كردن شير هاي سلونويدي و
متعلقات آن

021،649،890 مورد

تعمير يا تعويض قطعات معيوب 031،649،890 مورد

مونتاژ كردن شير هاي سلونويدي و تست
كارگاهي

041،649،890 مورد

رفع اشكال از كابلهاي ارتباطي ، گلندها و
شرودها

05673،220 مورد

نصب و راه اندازي و اطمينان از صحت
عملكرد شيرهاي سلونويدي

061،649،890 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم-فلزكاري و جوشكاري

فصل دوم-فلزآاری و جوشكاری

استفاده در سازه بوده و شامل لوله های فرآیندی نمی شود. ١.فعاليت های مندرج در این فصل مربوط به لوله های مورد

٢.هزینه انجام عمليات لبه سازی در ردیف های آماده سازی المان فوالدی این فصل لحاظ شده است.

٣.هزینه سنگ برشی مصرفی (صفحه سنگ) در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ شده است.

٤.ردیف های برشكاری و لبه سازی ورق،شامل ٤٠% هزینه برشكاری و ٦٠% هزینه لبه سازی می باشند.

٥.بهای ردیف های جوشكاری مربوط به لوله با ضخامت ٩/٥٣ ميليمتر می باشد. برای ضخامت بيش از ٩/٥٣ ميليمتر تا ١٥/٨ ميليمتر ضریب ١/١٦ و برای

ضخامت بيش از ميليمتر ١٥/٨ ضریب ١/٤١ به بهای واحد ردیف اعمال می شود.

٦.در ردیف های خم آاری لوله ها، هزینه متوسط هر عدد خم لوله برای تمام شعاع ها و زاویه های خم آاری منظور گردیده است.

گردیده است. ٧.هزینه تامين تجهيزات جانبی پالسما به طور آامل در ردیف برش ورق با ضخامت باال آه نيازمند دستگاه پالسما می باشد لحاظ

٨.ردیف مربوط به فالویزکاری شامل تراشکاری و ایجاد انواع پيچ بوده و با محاسبه مراحل اجرایی به صورت پيش رو و با تمام مواد مصرفی (روانکارها) می باشد.

 تمامی هزینه مربوط به مراحل آماده سازی سطح در نظر گرفته شده است.٩Build up.در ردیف های 

١٠. ردیف های نصب گرتيبنگ شامل برشکاری، برش و نصب الستيک، تهيه و نصب بست استاندارد پيچی طبق فواصل تعيين شده و پوشش نواحی برش

خورده با اسپری گالوانيزه سرد می باشد.

١١.منظور از ساخت مقاطع فوالدي، آليه فرآيندهاي الزم براي ساخت مقاطع جايگزين مقاطع استاندارد فوالدي است آه به داليل مختلف قابل تهيه از بازار

نيستند و داراي پيچيدگي خاص از لحاظ هندسي نبوده و نسبت هزينه خريد ورق فوالدي بيش از هزينه ساخت است.

١٢.منظور از ساخت قطعات فوالدي آليه فرآيندهاي الزم براي ساخت اجزا موردنياز براي نصب  تجهيزات فلزي است  آه به داليل مختلف قابل تهيه از بازار

نيستند و داراي پيچيدگي خاص از لحاظ هندسي بوده و نسبت هزينه ساخت بيش از هزينه خريدورق فوالدي  است.

١٣.جهت نصب سپری، ناوداني، نبشی و سایر پروفيل ها در محل، صرفا از رديف هاي زیرفصل اول و دوم استفاده مي شود. (مشمول نصب مقاطع و قطعات

فوالدي با واحد کيلوگرم نمي شود.)

١٤.هزينه تهيه نوار الستيکی و نصب در زیر گريتينگ، در هزینه رديف هاي "مفروش نمودن و نصب گريتينگ جديد به وسيله بست" لحاظ گرديده است.

١٥.هزینه بازکردن برداشتن و جمع آوری گریتينگ های سالم  جهت نصب مجدد معادل ٦٠ درصد ردیف نصب گریتينگ می باشد.
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم-فلزكاري و جوشكاري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 02011
رديف

بهاي واحد (ريال)

آماده سازي المان هاي فوالدي 0201
020164

گروه كد

فصل دوم-فلزكاري و جوشكاري

ساخت مقاطع فوالدي و تير ورق ها
شامل برشكاري و لبه سازي،فيت آپ و

جوشكاري

01328،370 كيلوگرم

برشكاري و لبه سازي سپري ، ناوداني،
100نبشي و ساير پروفيل ها با سايز تا 

ميليمتر

02131،580 سر لوله

برشكاري و لبه سازي سپري ، ناوداني،
نبشي و ساير پروفيل هابا سايز بيش از

 ميليمتر200 تا 100

03175،480 سر لوله

برشكاري و لبه سازي سپري ، ناوداني،
نبشي و ساير پروفيل هابا سايز بيش از

 ميليمتر300 تا 200

04224،290 سر لوله

برشكاري و لبه سازي سپري ، ناوداني،
نبشي و ساير پروفيل ها با سايز بيش از

 ميليمتر300

05308،400 سر لوله

برشكاري و لبه سازي پروفيل هاي لوله
اي

06130،180 اينچ قطر

برشكاري و لبه سازي ورق با ضخامت
 ميلي متر= 8<

071،077،590 مترطول

> 8برشكاري و لبه سازي ورق با 
 ميلي متر12=ضخامت ورق<

081،537،210 مترطول

> 12برشكاري و لبه سازي ورق با 
 ميلي متر16=ضخامت ورق<

091،824،810 مترطول

> 16برشكاري و لبه سازي ورق با 
 ميليمتر25=ضخامت ورق<

102،628،440 مترطول

> 25برشكاري و لبه سازي ورق با 
 ميليمتر30=ضخامت ورق<

112،891،280 مترطول

1/2سوراخ كاري ورق و پروفيل تا سايز 
اينچ

12291،360 عدد

20قالويز كاري براي پيچ تا سايز 
 سانتيمتر1ميليمتر و عمق 

13313،470 عدد

146،754،330 اينچ6=خم كاري لوله با قطر < عدد

>> 1510،467،060 اينچ16=  قطر6خم كاري لوله با  عدد

>> 30= قطر16خم كاري لوله با سايز 
اينچ

1614،495،030 عدد

رول كردن ورق ها ( نورد يا خم كاري) 17162،180 كيلوگرم
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم-فلزكاري و جوشكاري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 02021
رديف

بهاي واحد (ريال)

آماده سازي المان هاي فوالدي در اسكله 0202
020264

گروه كد

فصل دوم-فلزكاري و جوشكاري

برشكاري و لبه سازي سپري ، ناوداني،
100نبشي و ساير پروفيل ها با سايز تا 

ميليمتر در اسكله

01198،430 سر لوله

برشكاري و لبه سازي سپري ، ناوداني،
نبشي و ساير پروفيل هابا سايز بيش از

 ميليمتر در اسكله200 تا 100

02266،670 سر لوله

برشكاري و لبه سازي سپري ، ناوداني،
نبشي و ساير پروفيل هابا سايز بيش از

 ميليمتر در اسكله300 تا 200

03336،330 سر لوله

برشكاري و لبه سازي سپري ، ناوداني،
نبشي و ساير پروفيل ها با سايز بيش از

 ميليمتر در اسكله300

04453،270 سر لوله

برشكاري و لبه سازي پروفيل هاي لوله
اي در اسكله

05191،740 اينچ قطر

برشكاري و لبه سازي ورق با ضخامت
 ميلي متر در اسكله= 8<

062،291،310 مترطول

> 8برشكاري و لبه سازي ورق با 
 ميلي متر در اسكله12=ضخامت ورق<

073،925،350 مترطول

> 12برشكاري و لبه سازي ورق با 
 ميلي متر در اسكله16=ضخامت ورق<

084،440،110 مترطول

> 16برشكاري و لبه سازي ورق با 
 ميليمتر در اسكله25=ضخامت ورق<

096،388،310 مترطول

> 25برشكاري و لبه سازي ورق با 
 ميليمتر در اسكله30=ضخامت ورق<

106،976،580 مترطول

سوراخ كاري ورق و پروفيل تا سايز
 در اسكله1/2"

11414،550 عدد

20قالويز كاري براي پيچ تا سايز 
 سانتيمتر در اسكله1ميليمتر و عمق 

12481،480 عدد

10



1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم-فلزكاري و جوشكاري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 02031
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيتاپ و جوشكاري المان هاي جايگزين 0203
020364

گروه كد

فصل دوم-فلزكاري و جوشكاري

فيت آپ و جوشكاري و نصب مقاطع
فوالدي، تير ورق ها و پروفيل هاي لوله

اي

01408،140 كيلوگرم

فيت آپ و جوشكاري و نصب ورق ها با
 ميلي متر8= ضخامت ورق<

027،471،370 مترطول

فيت آپ و جوشكاري و نصب ورق ها با
>>  ميلي متر12= ضخامت ورق8

039،966،640 مترطول

فيت آپ و جوشكاري و نصب ورق ها با
>>  ميلي متر16= ضخامت ورق12

0411،968،450 مترطول

فيت آپ و جوشكاري و نصب ورق ها با
>>  ميلي متر25= ضخامت ورق16

0514،002،220 مترطول

فيت آپ و جوشكاري و نصب ورق ها با
>>  ميلي متر30= ضخامت ورق25

0616،008،050 مترطول

مفروش نمودن و نصب گريتينگ هاي
جديد به وسيله بست

0753،880 كيلوگرم

Build up نقاط خورده سنگ زني و 
شده روي المان ها

080 سانتي متر مربع
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم-فلزكاري و جوشكاري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 02041
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيتاپ و جوشكاري المان هاي جايگزين در اسكله 0204
020464

گروه كد

فصل دوم-فلزكاري و جوشكاري

فيت آپ و جوشكاري و نصب مقاطع
فوالدي، تير ورق ها و پروفيل هاي لوله

اي در اسكله

01661،590 كيلوگرم

فيت آپ و جوشكاري و نصب ورق ها با
 ميلي متر در اسكله8= ضخامت ورق<

0212،208،680 مترطول

فيت آپ و جوشكاري و نصب ورق ها با
>>  ميلي متر در12= ضخامت ورق8

اسكله

0316،283،060 مترطول

فيت آپ و جوشكاري و نصب ورق ها با
>>  ميلي متر در16= ضخامت ورق12

اسكله

0419،548،150 مترطول

فيت آپ و جوشكاري و نصب ورق ها با
>>  ميلي متر در25= ضخامت ورق16

اسكله

0522،845،190 مترطول

فيت آپ و جوشكاري و نصب ورق ها با
>>  ميلي متر در30= ضخامت ورق25

اسكله

0626،114،310 مترطول

مفروش نمودن و نصب گريتينگ هاي
جديد به وسيله بست در اسكله

0787،640 كيلوگرم

Build up نقاط خورده سنگ زني و 
شده روي المان ها در اسكله

0859،060 سانتي متر مربع
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم-عمليات در مخزن

فصل سوم- عمليات در مخزن

سقف شناور مخزن " صرفًا مربوط به مخازن سقف شناور بوده و برای مخزن ثابت ٣٠% به Upper deck ١.بهای واحد ردیف" برش کاری ورق های فرسوده و

بهای واحد این ردیف اضافه خواهد شد.

سقف شناور مخزن" صرفًا مربوط به مخازن سقف شناور بوده٢Upper deck.بهای واحد ردیف" پج زنی، مونتاژ و جوشکاری ورق ها از رو و زیر سقف و ورق های 

و برای مخزن سقف ثابت ٣٠% به قيمت این ردیف اضافه خواهد شد.

 سقف شناور" جهت جوشکاری و نصب داخل کامپارت با اعمال ضریب ١/٢٠ قابل پرداخت است.٣Lower Deck.ردیف" پج زنی، مونتاژ و جوشکاری ورق های 

API RP٥٤٥ها و متعلقات مربوط لحاظ شده است. در صورت رعایت الزامات weather shield و ٤sealing.هزینه مربوط باز با بستن انواع سيستم های سيلينگ 

ها و متعلقات مربوط" با اعمال ضریب ١/١٠ قابل پرداخت است.weather shieldو sealing ردیف" بستن سيستم 

" هزینه تراشکاری با دستگاه تراش در بهای ردیف منظورAnti.Rotation و Guide Poleهای اطراف لوله های ٥Roller.در ردیف "تعویض غالف و صفحه برنجی

های مربوط می باشد.Roller در این ردیف، دو عدد غلطک به همراه SET گردیده است. منظور از واحد

 ولوهای ورودی و خروجی..." و ردیف تهيه مصالح،SRJ ٦.در ردیف" تهيه مصالح برشکاری، ساخت، مونتاژ، جوشکاری و نصب پلکان دسترسی و نرده مانند پلکان

" هزینه تهيه گریتينگ لحاظ نشده است. وزن پلکان بدون گریتينگ محاسبه و اعمال می شود.Rolling ladderبرشکاری مونتاژ،جوشکاری

 شيرهای ورودی و خروجی و..." که پلکان٧SRJ.در ردیف" تهيه مصالح برشکاری، ساخت، مونتاژ جوشکاری و نصب پلکان دسترسی و نرده مانند پلکان 

 مخزن ساخته شده باشد. با اعمال ضریب ١/٣٠محاسبه می گردد.Walk Way در قسمت Top platformدسترسی مانند 

٨.در تمامی ردیف های نصب و جوشکاری هزینه فعاليت های مربوط به صفافی، تهيه و نصب استراکچر موقت جهت مونتاژ برشکاری همه قيمت ها (به غير از

ميز موقت جهت سقف شناور) و آهنگری در محل های روی هم آمادگی ورق ها منظور گردیده است.

مطابق vortex breaker و  ٩.در ردیف های نصب و جوشکاری نازل ها، هزینه های مربوط به عمليات برشکاری، نصب ورق تقویتی، نصب فلنج و متعلقات مربوط 

با نقشه های استاندارد منظور شده است.

١٠.ردیف تعبيه و ساخت پایه فلزی موقت در زیر سقف شناور مخازن شامل تهيه لوله، نبشی و ورق مورد نياز و انجام عمليات ساخت پایه بوسيله لوله و نبشی

و ورق های تحویلی کارفرما و به ارتقاع تفریيی ٢/٥متر و به فاصله حداکثر یک و نيم متر از یکدیگر به همراه بيس پليت مناسب جوش شده به زیر آن بوده و

براساس مساحت داخلی مخزن مورد محاسبه قرار می گيرد.

١١. در ردیف های این فصل هزینه جابجایی ورق ها از محل دپو تا محل نصب و هزینه تامين مصالح مصرفی از جمله الکترود و صفحات برش و صفحه سنگ

احتساب گردیده است. هزینه جمع آوری ورق ها یا قطعات برشکاری شده تا محل دپو تعيين شده توسط کارفرما در ریف های این فصل لحاظ گردیده است.

١٢. در ردیف تعبيه و ساخت تکيه گاه های فلزی زیر سقف شناور مخازن، هزینه عمليات مربوط به نصب، جوشکاری و برشکاری و جمع آوری تکيه گاه ها لحاظ

شده است.

 خارج مخزن تمام هزینه های مربوط به انجام عمليات برشکاری و١٣SRJ. در ردیف برشکاری، جوشکاری، ساخت و نصب سيستم پایپينگ مربوط به دستگاه 

جوشکاری، عوامل نيروی انسانی، ماشين آالت و مصالح مصرفی مورد نياز لحاظ شده است . 

١٤.منظور از رديف [٦٤٠٣٠٣١٣٣] لوله کشی ٤ اينچ فاقد نورد بوده و جهت محاسبه بهای واحد سایر سایزهاي لوله ضرایب نسبت به رديف مذکور به اين شرح

اعمال می شود: لوله کشی ٣" ضريب ٠٫٩، لوله کشی ٦" ضريب ١٫٣، لوله کشی ٨" ضريب ١٫٦، لوله کشی ١٠" ضريب ٢ ".

 (تک بندي) در بهاي رديف هاي تعويض کامل سقف منظور گرديده است و مجددًا قابل پرداخت نمي١٥spot.هزینه جوشکاری ورق هاي سقف از زیر به صورت 

باشد. 
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم-عمليات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 03011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعويض سقف، بدنه و كف 0301
030164

گروه كد

فصل سوم-عمليات در مخزن

برشكاري و جمع آوري ورق هاي فرسوده
و متعلقات كف

016،799،070 تن

چيدن، مونتاژ و جوشكاري ورق هاي كف
Overlap مورد نياز با رعايت 

0230،745،610 تن

گوجينگ، برشكاري و جمع آوري ورق
Backing Strip هاي فرسوده آنوالر و 

0369،371،480 تن

جاگذاري ، مونتاژ و جوشكاري ورق هاي
آنوالر 

0488،563،410 تن

backing strip برشكاري ورق هاي 
 سانتيمتر5 ميليمترو عرض 5به ضخامت 

و جاگذاري و تكبندي آنها به ورق آنوالر

05247،870 كيلوگرم

برشكاري و جمع آوري ورق هاي فرسوده
بدنه

0697،209،640 تن

مونتاژ و جوشكاري ورق هاي بدنه 0792،962،640 تن

برش كاري و جمع آوري ورق هاي
فرسوده سقف ثابت و استراكچر زير

سقف

0821،447،260 تن

مونتاژ و جوشكاري ورق هاي سقف ثابت
از رو و زير سقف و استراكچر زير سقف

0960،605،890 تن

برشكاري و جمع آوري ورق هاي فرسوده
Double Deck و كليه متعلقات سقف 

مخزن

1012،113،430 تن

مونتاژ و جوشكاري ورق ها و متعلقات
Lower Deck سقف شناور قسمت 

مخزن به همراه تمامي متعلقات داخل
سقف

1139،329،380 تن

مونتاژ و جوشكاري ورق ها و متعلقات
Upper Deck سقف شناور قسمت 

مخزن

1231،758،080 تن

تعبيه و ساخت تكيه گاه هاي فلزي موقت
در زير سقف شناور مخازن با استفاده از
لوله  يا نبشي و ورق و  برشكاري و جمع

آوري آنها در انتهاي كار 

13974،580 متر مربع
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم-عمليات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 03021
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعمير سقف، بدنه و كف 0302
030264

گروه كد

فصل سوم-عمليات در مخزن

نمونه برداري به ابعاد مختلف از ورق هاي
كف

012،133،410 كيلوگرم

Build up نقاط آسيب سنگ زني و 
ديده جداره مخزن

021،215،710 مترطول

Build up نقاط آسيب سنگ زني و 
ديده سقف و كف مخزن

03856،090 مترطول

جوشكاري ورق هاي سقف به صورت
SPOT(تك بندي) از زير سقف به 

يكديگر

042،201،350 مترطول

برشكاري قسمت هاي فرسوده بدنه 052،133،410 كيلوگرم

پچ زني، مونتاژ و جوشكاري ورق هاي
بدنه

06939،370 كيلوگرم

برش كاري ورق هاي فرسوده و
Upper Deck مخزن سقف شناور 

072،221،990 متر مربع

پچ زني، مونتاژ و جوشكاري ورق ها از رو
Upper Deck و زير سقف و ورق هاي 

سقف شناور مخزن

082،034،780 متر مربع

Lower برش كاري ورق هاي فرسوده
Deckسقف شناور 

093،332،970 متر مربع

پچ زني، مونتاژ و جوشكاري ورق هاي
Lower Deck سقف شناور 

103،873،290 متر مربع
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم-عمليات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 03031
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعمير و تعويض متعلقات 0303
030364

گروه كد

فصل سوم-عمليات در مخزن

برشكاري و برداشتن نازل ، لوله و
Gaugh Hatch Gas متعلقات ,

Vent Rim Valve ,  و 
Emergency Roof Drain  هاي 
فرسوده از روي سقف مخزن

014،931،540 عدد

مونتاژ و جوشكاري نازل ، لوله و متعلقات
Gas VentRim Vent  و  و  

Gaugh Hatch روي سقف مخزن 

0212،654،280 عدد

Gaugh تهيه، حمل و نصب درب
Hatchمخزن اتمسفريك 

031،263،510 عدد

Sealing وباز كردن سيستم 
Weather Shield ها و متعلقات 

مربوط و جمع آوري در محوطه باند وال
جهت انتقال

041،458،470 مترطول

SealingWeather  و بستن سيستم 
Shieldها و متعلقات مربوط 

053،631،810 مترطول

Roof Drain برشكاري و برداشتن 
Sump اينچ36 تا 24 فرسوده از سايز 

069،863،080 SET

Roof نصب، مونتاژ و جوشكاري
Drain SumpEmergency  و  

Roof Drain  اينچ36 تا 24 از سايز 

0730،781،440 SET

برشكاري و جمع آوري ورق هاي
Foam Dam فرسوده سقف مخازن 

به همراه كليه متعلقات

0850،220 كيلوگرم

Foam مونتاژ و جوشكاري ورق هاي
Damسقف مخازن به همراه كليه 

متعلقات

09143،950 كيلوگرم

Foam برشكاري و ساخت ورق هاي
Damسقف مخازن به همراه كليه 

متعلقات

10104،330 كيلوگرم

Door Sheet از ورق برشكاري 
كورس اول جداره 

1142،340 كيلوگرم

سنگ زني ،لبه سازي ،مونتاژ و جوشكاري
Door Sheet جدا شده در محل ورق 
خود

12138،420 كيلوگرم

roller تعويض غالف و صفحه برنجي
Guide Pole و هاي اطراف لوله هاي 

Anti Rotation 

1326،022،230 SET

برشكاري و جداسازي اجزاي فلزي
Roof Drain  اينچ به6 و 4 سايز 

همراه كليه متعلقات

141،821،680 مترطول
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم-عمليات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 03031
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعمير و تعويض متعلقات 0303
030364

گروه كد

فصل سوم-عمليات در مخزن

مونتاژ، نصب و جوشكاري اجزاي فلزي
Roof Drain  اينچ به6 و 4 سايز 

همراه كليه متعلقات

152،447،760 مترطول

برشكاري و جمع آوري رايزرهاي فرسوده
 تا4سيستم آتش نشاني مخازن از سايز 

 اينچ8

163،781،940 مترطول

ساخت، حمل، فيتاپ، نصب و جوشكاري
OWS و متعلقاتدرپوش 

17226،100 كيلوگرم

سوراخ كاري بدنه مخزن و مونتاژ،نصب،
 اينچ 2جوشكاري نازل 

184،755،180 عدد

سوراخ كاري بدنه مخزن و مونتاژ،نصب،
 اينچ (با صفحه4جوشكاري نازل 

تقويتي)

198،819،610 عدد

سوراخ كاري بدنه مخزن و مونتاژ،نصب،
 اينچ (با صفحه6جوشكاري نازل 

تقويتي)

2011،411،880 عدد

سوراخ كاري بدنه مخزن و مونتاژ،نصب،
 اينچ (با صفحه10جوشكاري نازل 

تقويتي)

2118،199،770 عدد

سوراخ كاري بدنه مخزن و مونتاژ،نصب،
 اينچ (با صفحه12جوشكاري نازل 

تقويتي)

2220،367،080 عدد

سوراخ كاري بدنه مخزن و مونتاژ،نصب،
 اينچ (با صفحه24جوشكاري نازل 

تقويتي)

2338،903،460 عدد

برشكاري، سنگ زني، مونتاژ و جوشكاري
ورق هاي بيس پليت بر روي ورق كف

مخزن

24177،760 كيلوگرم

برشكاري بر روي قسمت فرسوده
Walkway،و پچ زني شامل برشكاري 

Walkway مونتاژ و جوشكاري قطعات
مخزن

255،740،220 متر مربع

برشكاري و جداسازي، ساخت، مونتاژ،
جوشكاري و نصب متعلقات بر روي كف و

 متري از1ديواره پايين مخزن (ارتفاع 
Vortex Breaker كف مخزن) مانند ،

Datum Plate Deflector ، 

26491،680 كيلوگرم

مونتاژ، نصب و جوشكاري لوله هاي آتش
 اينچ (به همراه نورد،2نشاني به سايز 

نصب متعلقات و ساپورت و كليه كارهاي
مربوط)

272،767،670 مترطول
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم-عمليات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 03031
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعمير و تعويض متعلقات 0303
030364

گروه كد

فصل سوم-عمليات در مخزن

مونتاژ، نصب و جوشكاري جهت اخذ
 اينچ لوله هاي1/2 2انشعاب به سايز

Foam Pourer آتش نشاني و نصب 

284،204،150 عدد

مونتاژ، نصب و جوشكاري لوله هاي آتش
 اينچ (به همراه نورد،3نشاني به سايز 

نصب متعلقات و ساپورت و كليه كارهاي
مربوط)

294،111،570 مترطول

مونتاژ، نصب و جوشكاري لوله هاي آتش
 اينچ (به همراه نورد،4نشاني به سايز 

نصب متعلقات و ساپورت و كليه كارهاي
مربوط)

305،289،940 مترطول

مونتاژ، نصب و جوشكاري لوله هاي آتش
 اينچ (به همراه نورد،6نشاني به سايز 

نصب متعلقات و ساپورت و كليه كارهاي
مربوط)

317،613،850 مترطول

مونتاژ، نصب و جوشكاري لوله هاي آتش
 اينچ (به همراه نورد،8نشاني به سايز 

نصب متعلقات و ساپورت و كليه كارهاي
مربوط)

3210،261،250 مترطول

مونتاژ، نصب و جوشكاري رايزر آتش
 اينچ و نصب ساپورت و4نشاني به سايز 

كليه كارهاي مربوط

332،168،620 مترطول

برشكاري ،جداكردن، ساخت، مونتاژ و
جوشكاري غالف پايه هاي سقف شناور

3410،308،140 عدد

جدا سازي و روانكاري و نصب مجدد پايه
هاي سقف شناور

35395،480 عدد

تعميرپايه هاي سقف شناورشامل
جداسازي، سنگ زدن، اصالح، جوشكاري

و نصب مجدد آنها

361،873،250 عدد

Split Pin هاي پايه تهيه و تعويض 
هاي سقف شناور

37124،040 عدد

تهيه مصالح، برشكاري، ساخت، مونتاژ،
جوشكاري و نصب پلكان دسترسي و

SRJ ولوهاي ورودينرده مانند پلكان ،
و خروجي 

38305،950 عدد

تعويض رينگ برنجي چرخ هاي
Rolling Ladder 

398،555،050 SET

Rolling باز كردن و بستن مجدد
Ladderبر روي سقف 

4070،201،150 مقطوع

تهيه مصالح، تعويض، برشكاري و
جوشكاري قسمت هاي فرسوده پلكان ها

و نرده ها

41377،540 كيلوگرم
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم-عمليات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 03031
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعمير و تعويض متعلقات 0303
030364

گروه كد

فصل سوم-عمليات در مخزن

تهيه مصالح، برشكاري، مونتاژ،
rolling ladder جوشكاري 

42532،110 كيلوگرم

جوشكاري و نصب مهار موقت سقف از
UNP ، برشكاري و جمع180 ناوداني 

آوري آن

43312،380 كيلوگرم

برشكاري و جداسازي، مونتاژ و نصب
اينچ فرسوده سقف36 تا 20منهول هاي 

مخازن

4426،666،510 كيلوگرم

ساخت، مونتاژ و نصب دريچه بازديد
SRJ(منهول) 

4594،709،100 مقطوع

برشكاري، فرم دادن، جوشكاري و نصب
Draw off Sump  از لوله اي به قطر 

 اينچ 48

4640،941،170 عدد

برشكاري، مونتاژ و جوشكاري دريچه
Over flow opening هاي  

4710،816،060 عدد

برشكاري، جوشكاري، ساخت و نصب
SRJ سيستم پايپينگ مربوط به دستگاه
خارج مخزن به همراه نازل هاي ورودي،
SPEED INDICATOR خروجي و 

مخزن

48571،453،970 مقطوع

Cap پايهمونتاژ و جوشكاري مربوط به 
 اينچ4 يا 3هاي سقف شناور در سايز 

493،554،860 عدد

Flexible hose هاي بازكردن 
Roof drain مخازن و انتقال سيستم 

آن به بيرون محوطه مخزن و تميز كاري
آنها از مواد نفتي

5021،414،520 SET

Flexible حمل از انبار كارفرما و بستن
hoseRoof drain هاي سيستم  

مخازن به همراه كليه متعلقات و دو
Lent 

5141،549،810 SET

Guide Pole و برشكاري لوله هاي 
Anti rotation- سانتيمتر20 به طول 

 سانتيمتر بصورت2,5و به عرض
 درجه نسبت به180مارپيچي و با زواياي 
هم

52335،050 عدد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

فصل چهارم – خطوط لوله رو زمينی

١.در صورتی که قطر یا ضخامت لوله مورد نياز، بين دو قطر یا ضخامت متوالی درج شده در این فصل باشد، بهای واحد آن با توجه به بهای قطر یا ضخامت های

یابی خطی محاسبه می شود.قبل و بعد آن به روش ميان

٢.هزینه انجام هرگونه عمليات خاکی و بتن در قيمت های این فصل منظور نشده و این هزینه ها براساس فهرست بهای رشته عمليات ساختمانی، صنعتی

نفت و گاز و پتروشيمی محاسبه می شود.

های این فصل لحاظ نگردیده است.های مربوط به بارج کرن و یدک کش در ردیف٣.هزینه

٤.هزینه اصالح لوله های معيوب در مواردی که پيمانکار لوله را طبق صورتجلسه سالم تحویل گرفته است، به عهده پيمانکار است و در مواردی که طبق

ها ، معيوب تحویل پيمانکار شده  باشد، هزینه اصالح به طور جداگانه از ردیف مربوطه پرداخت می شود.صورتجلسه تحویل لوله

٥.هزینه جایجایی لوله در کارگاه برای انجام عمليات برش و همچنين دسته بندی لوله های معيوب در قيمت ردیف ها منظور شده است.

٦.منظور از لبه سازی لوله ها، لبه سازی دو سر لوله حاصل از برشکاری می باشد.

٧.قيمت ردیف های این فصل برای برش و پخ لوله و همچنين فيتاپ و جوشکاری بصورت عمود بر محور طولی لوله می باشد و شامل رديف هاي زانوهاي مايتر و

نازل ها نمي شود. هرگاه برای ساخت اتصاالتی، نياز به برشکاری یا جوشکاری مایل سرلوله باشد به ترتيب ذیل اضافه بها تعلق می گيرد:

از ١٥ درجه تا ٣٠ درجه   ١٠ درصد-

از ٣١ درجه تا ٤٥ درجه   ٢٠ درصد -

از ٤٦ درجه تا ٦٠ درجه   ٤٠ درصد-

٨.عمليات الزم برای بازرسی، آماده سازی، جفت کردن و جوشکاری خط لوله، تعمير جوش های معيوب، برش و پخ زدن، سنگ زدن و پرداخت به تعداد الزم،

طبق مشخصات فنی مربوط در نرخ های این فصل منظور شده است.

٩.در صورت انجام عمليات برشکاری، جوشکاری، ریسه کردن لوله در شرایط زیر به قيمت ردیف های مرتبط، اضافه بهایی به شرح زیر تعلق می گيرد:

- انجام آار گرم مربوط به تعمير یا احداث خطوط لوله ناحيه خشكی در مجاورت خطوط لوله انتقال نفت یا مشتقات نفتی در سرویس تا فاصله ٥ متر از محور خط

                                                                                                      ٥ درصدفعال

- مناطق تپه ای و نيمه کوهستانی (شيب تقریبی بين ٨ الی ١٥ درصد)                                            ١٥ درصد

- مناطق کوهستانی (شيب تقریبی بين ١٦ تا ٢٢ درصد)                                                                   ٢٥ درصد

- مناطق کوهستانی صعب العبور ( شيب تقریبی بيش از ٢٣ درصد تا ٣٥ درصد)                                 ٤٠ درصد

١٠.هزینه تهيه دستور العمل جوشکاری و انجام آزمایش های مخرب در قيمت های این ردیف منظور شده است.

١١.بهای واحد ردیف های بازکردن و بستن فلنج در این فصل اضافه بها یا کاهش بها به شرح زیر تعلق می گيرد.

                                                  ٥ درصد            اضافه بها فلنج مربوط به عملگر (اکچویتور)                            -

١٠ درصد                                                        باشدSpacer یا Spadeاضافه بها هرگاه بين دو فلنج -

 باشد        ٢٠ درصدInsulator Flangeاضافه بها نسبت به ردیف های نصب فلنج هرگاه فلنج از نوع عایق کننده -

 باشد                                         ٥ درصدBlindکاهش بها نسبت به ردیف های نصب فلنج هرگاه فلنج ازنوع کور -

 می باشد. در صورت افزایش کالس، اضافه بها به شرح زیر به بهای١٢ANSI.بهای واحد ردیف های این فصل برای اتصاالت فلنجی تا کالس ٦٠٠ در استاندارد 

واحد ردیف مرتبط آالس ٣٠٠ تا ٦٠٠ منظور می گردد.

                                                                    ١٠ درصدAPI ، معادل ٣٠٠٠ استاندارد ANSIکالس ٩٠٠ استاندارد -

                                                                  ١٥ درصدAPI ، معادل ٥٠٠٠ استاندارد ANSIکالس ١٥٠٠ استاندارد -

                                                                  ٣٠ درصدAPI ، معادل ٨٤٠٠ استاندارد ANSIکالس ٢٥٠٠ استاندارد -

ANSI و ... استفاده شود، مالک  احتساب، معادل سازی فشار کاری بر اساس استاندارد DIN ،JISکه از اتصاالت فلنجی با سایر استانداردهای ١٣.در صورتی

است.

 اعم از اینکه در کارگاه پيش ساخت اجرا شوند یا در محل نصبTها(O-LET)  و یا (NOZZLES)١٤.هزینه مربوط به کارهای پيش ساخت از قبيل اتصال انشعابات 

ساخته شوند،  از ردیف های این فصل استفاده می شود.

١٥.واحد اندازه گيری ساخت زانوهای مایتر شده، تعداد سرجوش های اجرا شده برای ساخت زانو می باشد. (هرگاه یک زانو از سه قطعه متصل شده تشکيل

شود، تعداد ٢ سرجوش محاسبه می گردد).

 بکار رفته می باشد.(O-LET)  تعداد (… , WELDOLET , THERADOLET)ها از نوع (O-LET) ١٦.واحد اندازه گيری 

١٧.عمليات منظور شده در ردیف ساخت و نصب غالف شامل برش طولی و محيطی لوله، ساخت و نصب گوشواره روی غالف، فيتاپ، جوشکاری بر روی لوله،

سنگ زنی و پرداخت می باشد. هزینه منظور شده در این ردیف برای طول غالف تا ٣ متر می باشد.

١٨.واحد اندازه گيری ساخت غالف لوله ها، "متر طول" اجرا شده و مالک، قطر لوله اصلی (داخلی غالف) است.

های ساخت و نصب غالف، هزینه مربوط به ساخت و فيتاپ و جوشکاری منظور شده است. هزینه ساخت غالف ٣٠% ردیف مورد نظر هزینه نصب١٩.در ردیف

غالف برابر ، ٧٠% ردیف مورد نظر می باشد.

 با ضریب ٢ محاسبه می گردد. full sleeve می باشد. انجام عمليات مربوط به غالف های ٢٠half sleeve.ردیف «بهای ساخت و نصب غالف» مربوط به 

٢١.هزینه مجموع عمليات بارگيری لوله از انبارهای کارگاه که در طول خط احداث شده، حمل در مسير خط لوله، باراندازی و ردیف چيدن لوله ها در مسير، در

کردن منظور شده است.قيمت ردیف های ریسه
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

کردن این فصل لحاظ شده است.٢٢.تهيه و کاربرد مصالح الزم از قبيل چوب (چاکی) برای زیر لوله ها و نظایر آن در بهای واحد ردیف های ریسه

کردن منظور شده است.های ریسه٢٣.محدودیت های وزنی بارگيری و حمل لوله با تریلی در مسير خط لوله در بهای واحد ردیف

٢٤.در صورت جمع آوری لوله های ریسه شده در طول مسير خط لوله و برگشت آنها تا محل انبار کارفرما از  ردیف ریسه در طول خط محاسبه می شود.

های تعویض لوله های پایه دنده فلزی، هزینه مربوط به برش لوله های فرسوده لحاظ شده است.٢٥.در ردیف

) به همراه مهار دو فلنج  در بهای واحد ردیف های باز و بستن فلنج لحاظ شده است.٢٦Alignment.هزینه هم محوری (

٢٧.در صورت انجام عمليات باز کردن یا بستن فلنج در زیر سطح زمين ( داخل حوضچه یا آانال) انجام گردد، این ردیف با ضریب ١/٣٠  اعمال می گردد.

) منظور از اتصاالت ارتجاعی، انواع مفاصل ارتجاعی الستيکی و آکاردئونی می باشد. این٢٨Expansion Joint.در ردیف های نصب اتصال ارتجاعی (لرزه گير یا 

عمليات مربوط به خطوط لوله فلزی و یا کامپوزیتی است و شامل تنظيم (با مهار و بدون مهار)، بریدن، آب بندی نمودن و تمام کارهایی است که جهت نصب الزم

می باشد. 

٢٩. در ردیف های این فصل هزینه تامين مصالح مصرفی از جمله الکترود و صفحات برش و صفحه سنگ لحاظ شده است. 
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04011 [2] 04012 [3] 04013 [4] 04014

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

-برشكاري و لبه سازي لوله و اتصاالت1 0401
040164

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ2كمتر از  01366،030409،9500 سر لوله

0 اينچ2 02453،870512،4600 سر لوله

0 اينچ1/2 2 03517،610584،4000 سر لوله

0 اينچ3 04565،180637،7700 سر لوله

0 اينچ4 05657،400755،540886،490 سر لوله

0 اينچ6 06848،7101،001،0601،152،430 سر لوله

0 اينچ8 071،055،4501،244،7801،437،010 سر لوله

2،179،630 اينچ10 081،319،3201،555،9701،895،330 سر لوله

2،506،590 اينچ12 091،548،5601،826،1002،156،380 سر لوله

2،882،570 اينچ16 102،048،6702،395،1602،761،030 سر لوله

3،314،960 اينچ18 112،285،9802،672،5003،078،940 سر لوله

3،812،200 اينچ20 122،553،1202،961،3103،398،760 سر لوله

4،384،020 اينچ22 132،748،6103،188،3003،654،710 سر لوله

5،041،630 اينچ24 143،024،9603،508،8704،062،220 سر لوله

5،797،880 اينچ26 153،293،9003،821،0104،387،200 سر لوله

6،667،560 اينچ28 163،509،6004،119،7004،744،880 سر لوله

7،667،700 اينچ30 173،748،7104،401،5905،088،360 سر لوله

8،817،850 اينچ32 184،005،0904،683،8705،419،840 سر لوله

10،140،520 اينچ34 194،263،5505،006،6005،837،460 سر لوله

11،661،600 اينچ36 204،539،4705،331،6806،197،880 سر لوله

13،410،850 اينچ38 214،760،6305،591،7306،521،470 سر لوله

15،422،480 اينچ40 225،028،1505،933،9106،908،180 سر لوله

17،735،850 اينچ42 235،267،1206،216،5407،279،100 سر لوله

20،396،220 اينچ46 245،748،0206،733،2207،940،930 سر لوله

23،455،650 اينچ48 256،021،7207،054،3708،308،550 سر لوله

26،974،010 اينچ52 266،533،5207،655،6509،000،220 سر لوله

31،020،100 اينچ56 277،011،7308،285،96010،000،750 سر لوله

35،673،130 اينچ60 287،675،1009،071،79010،919،630 سر لوله

41،024،070 اينچ72 299،210،12010،886،16013،103،570 سر لوله

47،177،710 اينچ78 3010،131،13011،974،77014،413،920 سر لوله
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04021 [2] 04022 [3] 04023 [4] 04024

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

-برشكاري و لبه سازي لوله و اتصاالت در اسكله2 0402
040264

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ2كمتر از  01448،130501،9000 سر لوله

0 اينچ2 02555،680627،3700 سر لوله

0 اينچ1/2 2 03633،650715،4100 سر لوله

0 اينچ3 04691،150780،5700 سر لوله

0 اينچ4 05802،370923،4201،066،320 سر لوله

0 اينچ6 061،037،1801،224،4901،386،230 سر لوله

0 اينچ8 071،289،3701،522،0601،727،350 سر لوله

2،627،070 اينچ10 081،611،7101،902،5802،284،410 سر لوله

3،021،120 اينچ12 091،891،0102،232،0402،592،140 سر لوله

3،474،290 اينچ16 102،497،7002،922،9003،305،710 سر لوله

3،995،430 اينچ18 112،790،0703،264،8503،691،230 سر لوله

4،594،750 اينچ20 123،117،7103،619،6604،076،000 سر لوله

5،283،970 اينچ22 133،359،2203،900،3004،387،670 سر لوله

6،076،560 اينچ24 143،694،6904،289،8104،880،320 سر لوله

6،988،050 اينچ26 154،022،9504،671،1305،270،750 سر لوله

8،036،260 اينچ28 164،289،6805،042،6405،711،310 سر لوله

9،241،700 اينچ30 174،587،8305،394،3706،138،070 سر لوله

10،627،950 اينچ32 184،907،7005،747،5506،549،530 سر لوله

12،222،130 اينچ34 195،229،3606،150،8607،068،820 سر لوله

14،055،450 اينچ36 205،572،8706،556،0507،515،440 سر لوله

16،163،770 اينچ38 215،845،7006،877،3207،913،110 سر لوله

18،588،340 اينچ40 226،178،3307،304،0608،391،980 سر لوله

21،376،590 اينچ42 236،474،8207،655،2008،848،200 سر لوله

24،583،080 اينچ46 247،073،0108،295،3009،664،810 سر لوله

28،270،540 اينچ48 257،412،9608،694،56010،118،620 سر لوله

32،511،110 اينچ52 268،052،1209،446،15010،977،800 سر لوله

37،387،790 اينچ56 278،651،83010،237،61012،240،660 سر لوله

42،995،950 اينچ60 289،479،20011،218،59013،383،530 سر لوله

49،445،350 اينچ72 2911،375،04013،462،32016،060،240 سر لوله

56،862،140 اينچ78 3012،512،54014،808،55017،666،260 سر لوله
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04031 [2] 04032 [3] 04033 [4] 04034

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

-برش طولي لوله3 0403
040364

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

2،689،740برش طولي لوله 011،504،9601،802،5102،138،820 مترطول

3،260،280برش طولي لوله در اسكله 022،124،7002،199،2302،589،620 مترطول
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04041 [2] 04042 [3] 04043 [4] 04044

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

- سنگ زني فيتاپ و جوشكاري لوله و اتصاالت فوالدي4 0404
040464

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ2كمتر از  011،792،1302،030،3300 سرجوش

0 اينچ2 022،709،5003،037،1800 سرجوش

0 اينچ1/2 2 033،059،0103،429،0600 سرجوش

0 اينچ3 043،391،3503،828،4600 سرجوش

0 اينچ4 053،943،1404،589،3105،599،900 سرجوش

0 اينچ6 065،173،8505،961،6707،286،120 سرجوش

0 اينچ8 076،381،6707،381،0209،085،720 سرجوش

14،581،680 اينچ10 087،945،2809،271،44012،055،820 سرجوش

17،090،750 اينچ12 099،393،20010،922،28013،346،720 سرجوش

22،889،530 اينچ16 1012،399،21014،407،20017،627،930 سرجوش

25،450،290 اينچ18 1113،829،18016،100،24019،688،920 سرجوش

29،668،890 اينچ20 1215،223،28017،783،63021،748،920 سرجوش

31،805،620 اينچ22 1316،628،94019،423،22023،756،140 سرجوش

34،969،520 اينچ24 1418،199،86021،085،27025،762،940 سرجوش

36،800،480 اينچ26 1519،453،11022،778،31027،828،370 سرجوش

39،409،530 اينچ28 1620،838،25024،394،87029،805،390 سرجوش

42،138،460 اينچ30 1722،279،31026،080،33031،878،560 سرجوش

44،884،270 اينچ32 1823،711،00027،788،14033،967،390 سرجوش

47،503،440 اينچ34 1925،110،22029،421،88035،959،370 سرجوش

50،110،250 اينچ36 2026،556،41031،054،77037،947،420 سرجوش

53،011،040 اينچ38 2127،910،66032،647،26040،149،920 سرجوش

55،738،980 اينچ40 2229،364،76034،381،77042،218،870 سرجوش

58،305،290 اينچ42 2330،824،96036،114،48044،160،790 سرجوش

63،678،740 اينچ46 2433،632،47039،422،66048،211،920 سرجوش

66،351،060 اينچ48 2535،070،89041،092،55050،259،770 سرجوش

71،830،990 اينچ52 2637،855،03044،351،77054،401،960 سرجوش

78،806،870 اينچ56 2740،664،16047،741،76059،653،090 سرجوش

84،466،470 اينچ60 2843،646،70051،180،61063،954،910 سرجوش

101،966،560 اينچ72 2952،375،30061،587،90077،051،260 سرجوش

110،230،150 اينچ78 3056،987،55066،561،54083،299،950 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04051 [2] 04052 [3] 04053 [4] 04054

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

-سنگ زني فيتاپ و جوشكاري لوله و اتصاالت فوالدي در اسكله5 0405
040564

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ2كمتر از  012،254،2302،552،5200 سرجوش

0 اينچ2 023،410،0503،820،4800 سرجوش

0 اينچ1/2 2 033،849،1804،312،5900 سرجوش

0 اينچ3 044،266،8804،807،3700 سرجوش

0 اينچ4 054،957،0005،756،1407،008،910 سرجوش

0 اينچ6 066،491،8707،464،5809،100،980 سرجوش

0 اينچ8 078،002،8209،232،52011،336،170 سرجوش

18،165،240 اينچ10 089،962،11011،597،07015،053،970 سرجوش

21،283،510 اينچ12 0911،708،65013،657،53016،644،680 سرجوش

28،507،840 اينچ16 1015،451،13018،012،51021،981،210 سرجوش

31،793،120 اينچ18 1117،229،81020،124،48024،548،140 سرجوش

37،090،010 اينچ20 1218،963،96022،226،66027،113،830 سرجوش

39،746،230 اينچ22 1320،713،28024،274،42029،613،850 سرجوش

43،619،740 اينچ24 1422،587،19026،276،00032،037،160 سرجوش

45،880،610 اينچ26 1524،131،89028،384،47034،602،290 سرجوش

49،126،600 اينچ28 1625،845،89030،394،83037،054،850 سرجوش

52،523،600 اينچ30 1727،634،39032،495،36039،628،310 سرجوش

55،931،490 اينچ32 1829،410،09034،614،24042،212،690 سرجوش

59،188،330 اينچ34 1931،141،35036،644،59044،682،650 سرجوش

62،427،280 اينچ36 2032،918،61038،672،04047،145،250 سرجوش

66،052،840 اينچ38 2134،602،88040،657،32049،891،540 سرجوش

69،443،170 اينچ40 2236،404،12042،813،69052،455،210 سرجوش

72،637،180 اينچ42 2338،213،89044،965،07054،865،330 سرجوش

79،347،650 اينچ46 2441،705،14049،094،56059،912،410 سرجوش

82،658،650 اينچ48 2543،480،15051،164،81062،441،600 سرجوش

89،488،000 اينچ52 2646،924،43055،215،76067،590،460 سرجوش

98،212،350 اينچ56 2750،406،26059،437،43074،143،220 سرجوش

105،236،450 اينچ60 2854،076،95063،701،16079،465،490 سرجوش

127،150،580 اينچ72 2964،972،60076،728،83095،831،010 سرجوش

137،421،800 اينچ78 3070،682،24082،906،600103،574،980 سرجوش

26



1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04061 [2] 04062 [3] 04063 [4] 04064

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

0406 درجه - كربن استيل)30-پيش ساخت (زانوهاي مايتر 6
040664

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ4 014،733،9605،499،2205،674،410 سرجوش

0 اينچ6 026،195،2707،162،8907،405،440 سرجوش

0 اينچ8 037،649،1208،871،6409،217،270 سرجوش

13،817،340 اينچ10 049،528،62011،135،39011،868،330 سرجوش

16،153،440 اينچ12 0511،243،04013،108،48013،593،840 سرجوش

21،226،630 اينچ16 0614،842،01017،273،56017،903،830 سرجوش

24،327،420 اينچ18 0716،552،83019،296،44019،978،690 سرجوش

27،668،720 اينچ20 0818،261،18021،322،66022،069،560 سرجوش

30،025،650 اينچ22 0919،902،99023،237،84024،048،370 سرجوش

31،852،470 اينچ24 1020،537،21024،014،72024،065،950 سرجوش

34،202،300 اينچ26 1122،053،76026،028،76026،040،740 سرجوش

36،887،440 اينچ28 1223،599،76027،901،24027،923،600 سرجوش

39،693،140 اينچ30 1325،200،17029،798،20029،838،510 سرجوش

42،591،590 اينچ32 1426،813،47031،719،66031،773،300 سرجوش

45،502،490 اينچ34 1528،395،02033،609،82033،679،920 سرجوش

48،484،910 اينچ36 1630،023،60035،484،38035،569،510 سرجوش

51،619،300 اينچ38 1731،489،14037،235،35037،417،720 سرجوش

54،997،920 اينچ40 1833،156،67039،268،66039،436،000 سرجوش

58،405،500 اينچ42 1934،794،12041،231،53041،337،230 سرجوش

64،279،570 اينچ46 2038،010،76045،001،35045،086،010 سرجوش

68،034،210 اينچ48 2139،600،51046،879،49047،000،220 سرجوش

74،385،750 اينچ52 2242،803،54050،665،29050،788،560 سرجوش

81،906،130 اينچ56 2345،989،03054،610،84055،227،150 سرجوش

89،128،770 اينچ60 2449،503،65058،726،82059،439،640 سرجوش

106،880،810 اينچ72 2559،832،61071،074،34071،740،690 سرجوش

117،119،820 اينچ78 2665،281،45077،075،20077،868،310 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04071 [2] 04072 [3] 04073 [4] 04074

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

0407 درجه - كربن استيل)60-پيش ساخت (زانوهاي مايتر 7
040764

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ4 015،085،9005،908،0806،521،660 سرجوش

0 اينچ6 026،655،8907،695،4708،511،240 سرجوش

0 اينچ8 038،217،8509،531،29010،593،670 سرجوش

14،844،760 اينچ10 0410،237،13011،963،39013،640،680 سرجوش

17،354،600 اينچ12 0512،079،03014،083،20015،623،910 سرجوش

22،805،030 اينچ16 0615،945،64018،558،00020،577،590 سرجوش

26،136،430 اينچ18 0717،783،69020،731،32022،962،350 سرجوش

29،726،180 اينچ20 0819،619،08022،908،21025،616،780 سرجوش

32،258،390 اينچ22 0921،382،97024،965،84027،913،650 سرجوش

34،221،060 اينچ24 1022،064،36025،800،48027،933،850 سرجوش

36،745،630 اينچ26 1123،693،69027،964،27030،522،440 سرجوش

39،630،460 اينچ28 1225،354،64029،976،01032،729،380 سرجوش

42،644،800 اينچ30 1327،074،06032،014،05034،973،840 سرجوش

45،758،800 اينچ32 1428،807،32034،078،37037،241،640 سرجوش

48،886،150 اينچ34 1530،506،50036،109،10039،476،410 سرجوش

52،090،370 اينچ36 1632،256،21038،123،03041،691،210 سرجوش

55،457،830 اينچ38 1733،830،72040،004،24044،300،610 سرجوش

59،087،690 اينچ40 1835،622،24042،188،75046،690،150 سرجوش

62،748،690 اينچ42 1937،381،45044،297،58048،941،140 سرجوش

69،059،580 اينچ46 2040،837،31048،347،75053،379،500 سرجوش

73،093،390 اينچ48 2142،545،27050،365،54056،187،410 سرجوش

79،917،300 اينچ52 2245،986،50054،432،90060،716،310 سرجوش

87،996،920 اينچ56 2349،408،86058،671،84066،651،120 سرجوش

95،756،640 اينچ60 2453،184،85063،093،90071،735،020 سرجوش

114،828،790 اينچ72 2564،281،91076،359،61086،580،610 سرجوش

125،829،240 اينچ78 2670،135،96082،806،73093،975،810 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04081 [2] 04082 [3] 04083 [4] 04084

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

-پيش ساخت (زانوهاي مايتر - كربن استيل)8 0408
040864

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ4 015،604،5906،510،6106،718،010 سرجوش

0 اينچ6 027،334،7108،480،3208،767،480 سرجوش

0 اينچ8 039،056،01010،503،38010،912،600 سرجوش

16،358،870 اينچ10 0411،281،25013،183،57014،188،090 سرجوش

19،124،710 اينچ12 0513،311،01015،519،62016،405،650 سرجوش

25،131،110 اينچ16 0617،572،04020،450،88021،607،170 سرجوش

28،802،330 اينچ18 0719،597،59022،845،88024،338،740 سرجوش

32،758،260 اينچ20 0821،620،18025،244،82026،885،920 سرجوش

35،548،750 اينچ22 0923،563،98027،512،32029،296،590 سرجوش

37،711،620 اينچ24 1024،314،89028،432،10029،317،840 سرجوش

40،493،690 اينچ26 1126،110،40030،816،61031،723،610 سرجوش

43،672،800 اينچ28 1227،940،79033،033،56034،017،400 سرجوش

46،994،590 اينچ30 1329،835،61035،279،45036،350،190 سرجوش

50،426،250 اينچ32 1431،745،66037،554،38039،068،870 سرجوش

53،872،610 اينچ34 1533،618،17039،792،24041،812،110 سرجوش

57،403،650 اينچ36 1635،546،34042،011،61044،157،950 سرجوش

61،114،620 اينچ38 1737،281،46044،084،69046،452،450 سرجوش

65،114،750 اينچ40 1839،255،73046،492،06048،958،060 سرجوش

69،149،160 اينچ42 1941،194،39048،815،97051،318،390 سرجوش

76،103،780 اينچ46 2045،002،76053،279،28055،972،340 سرجوش

80،549،070 اينچ48 2146،884،93055،502،90058،348،750 سرجوش

88،069،040 اينچ52 2250،677،18059،985،12064،213،180 سرجوش

96،972،810 اينچ56 2354،448،63064،656،47069،825،080 سرجوش

105،524،050 اينچ60 2458،609،78069،529،59075،151،080 سرجوش

126،541،640 اينچ72 2570،838،77084،148،47090،703،560 سرجوش

138،664،170 اينچ78 2677،289،97091،253،20098،450،930 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04091 [2] 04092 [3] 04093 [4] 04094

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

0409 - درجه - كربن استيل90-ساخت  و نصب نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي9
040964

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ2 013،100،8903،493،2000 سرجوش

0 اينچ1/2 2 023،514،1603،959،3800 سرجوش

0 اينچ3 033،879،3404،385،1700 سرجوش

0 اينچ4 044،522،6605،245،1106،449،490 سرجوش

0 اينچ6 055،887،8806،857،0708،391،180 سرجوش

0 اينچ8 067،287،3808،508،64010،474،770 سرجوش

15،830،400 اينچ10 079،085،96010،668،08013،813،390 سرجوش

18،425،420 اينچ12 0810،720،43012،556،50015،512،670 سرجوش

23،383،090 اينچ16 0914،192،97016،567،43020،362،660 سرجوش

27،284،100 اينچ18 1015،805،24018،472،10022،686،660 سرجوش

31،660،750 اينچ20 1117،480،74020،410،04025،041،970 سرجوش

34،753،080 اينچ22 1218،967،05022،144،95027،152،060 سرجوش

37،925،630 اينچ24 1319،933،52023،296،80028،796،860 سرجوش

41،267،050 اينچ26 1421،492،04025،286،19031،139،780 سرجوش

45،439،710 اينچ28 1522،944،20027،094،52033،383،650 سرجوش

50،033،220 اينچ30 1624،453،06028،881،24035،607،620 سرجوش

55،051،920 اينچ32 1725،997،01030،679،86037،821،290 سرجوش

60،447،620 اينچ34 1827،529،65032،523،36040،164،220 سرجوش

66،362،840 اينچ36 1929،124،12034،369،28042،368،210 سرجوش

73،099،700 اينچ38 2030،533،08036،045،88044،653،380 سرجوش

80،466،130 اينچ40 2132،143،35038،029،13047،008،280 سرجوش

88،550،110 اينچ42 2233،690،79039،878،63049،274،670 سرجوش

99،540،010 اينچ46 2336،734،18043،398،98053،705،230 سرجوش

109،675،970 اينچ48 2438،303،18045،250،02055،965،380 سرجوش

123،065،640 اينچ52 2541،368،97048،869،94060،471،180 سرجوش

138،953،900 اينچ56 2644،348،47052،615،39066،332،690 سرجوش

155،529،040 اينچ60 2747،887،09056،773،90071،453،590 سرجوش

182،493،480 اينچ72 2857،757،18068،542،55086،249،520 سرجوش

205،024،120 اينچ78 2963،158،94074،623،10093،906،230 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04101 [2] 04102 [3] 04103 [4] 04104

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 - درجه - كربن استيل90-ساخت  و نصب نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي10
در اسكله

0410
041064

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ2 013،895،9604،385،1000 سرجوش

0 اينچ1/2 2 024،414،5204،969،4200 سرجوش

0 اينچ3 034،872،8705،498،6100 سرجوش

0 اينچ4 045،676،9206،571،3908،058،310 سرجوش

0 اينچ6 057،383،3808،581،84010،470،350 سرجوش

0 اينچ8 069،134،84010،641،37013،059،840 سرجوش

19،755،600 اينچ10 0711،388،63013،342،69017،239،190 سرجوش

22،990،130 اينچ12 0813،386،47015،701،84019،334،270 سرجوش

29،196،610 اينچ16 0917،716،79020،711،31025،367،270 سرجوش

34،089،000 اينچ18 1019،733،13023،095،99028،268،820 سرجوش

37،598،870 اينچ20 1121،823،55025،520،98031،204،060 سرجوش

41،247،470 اينچ22 1223،682،60027،695،22033،839،690 سرجوش

44،986،950 اينچ24 1324،863،43029،115،05035،871،840 سرجوش

48،913،940 اينچ26 1426،795،34031،595،97038،787،100 سرجوش

53،838،250 اينچ28 1528،606،16033،859،35041،585،870 سرجوش

59،260،080 اينچ30 1630،496،02036،102،35044،368،900 سرجوش

65،172،470 اينچ32 1732،428،86038،354،99047،131،750 سرجوش

70،038،360 اينچ34 1834،343،22040،665،62050،060،990 سرجوش

76،857،580 اينچ36 1936،325،70042،975،43052،813،000 سرجوش

84،639،130 اينچ38 2038،090،41045،077،42055،679،380 سرجوش

91،109،200 اينچ40 2140،101،42047،561،21058،620،330 سرجوش

100،217،430 اينچ42 2242،034،53049،873،37061،444،740 سرجوش

112،640،310 اينچ46 2345،850،00054،289،91066،997،600 سرجوش

121،318،890 اينچ48 2447،807،35056،604،75069،814،370 سرجوش

133،043،800 اينچ52 2551،639،68061،141،42075،458،890 سرجوش

146،758،050 اينچ56 2655،368،18065،841،85082،838،440 سرجوش

160،338،400 اينچ60 2759،773،35071،039،93089،230،560 سرجوش

183،657،630 اينچ72 2872،137،21085،803،670107،759،810 سرجوش

206،254،380 اينچ78 2978،872،79093،395،630117،298،810 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04111 [2] 04112 [3] 04113 [4] 04114

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

-ساخت و نصب نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب - كربن استيل11 0411
041164

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ2 013،725،2804،226،7800 سرجوش

0 اينچ1/2 2 024،222،1804،790،8600 سرجوش

0 اينچ3 034،661،0905،306،0600 سرجوش

0 اينچ4 045،434،6506،346،5907،803،880 سرجوش

0 اينچ6 057،075،3708،297،07010،153،350 سرجوش

0 اينچ8 068،757،61010،295،45012،674،470 سرجوش

19،154،790 اينچ10 0710،920،79012،908،39016،714،200 سرجوش

22،294،750 اينچ12 0812،888،30015،193،37018،770،340 سرجوش

28،293،550 اينچ16 0917،064،36020،046،59024،638،800 سرجوش

33،013،760 اينچ18 1019،005،44022،351،23027،450،850 سرجوش

38،309،530 اينچ20 1121،020،91024،696،16030،300،780 سرجوش

39،946،310 اينچ22 1222،806،35026،795،39032،853،980 سرجوش

43،592،980 اينچ24 1323،972،92028،189،14034،844،200 سرجوش

47،433،760 اينچ26 1425،849،94030،596،27037،679،150 سرجوش

52،230،010 اينچ28 1527،596،22032،784،36040،394،220 سرجوش

57،509،990 اينچ30 1629،411،94034،946،27043،085،240 سرجوش

63،278،710 اينچ32 1731،269،59037،122،64045،763،770 سرجوش

69،480،770 اينچ34 1833،115،73039،353،28048،598،700 سرجوش

74،687،210 اينچ36 1935،035،28041،586،84051،265،530 سرجوش

82،268،990 اينچ38 2036،729،93043،615،54054،030،590 سرجوش

90،559،270 اينچ40 2138،667،17046،015،25056،880،010 سرجوش

97،501،260 اينچ42 2240،528،74048،253،15059،622،340 سرجوش

109،602،090 اينچ46 2344،189،94052،512،77064،983،340 سرجوش

120،762،700 اينچ48 2446،080،69054،752،53067،718،110 سرجوش

132،527،010 اينچ52 2549،770،37059،132،62073،170،140 سرجوش

142،917،130 اينچ56 2653،355،02063،664،64080،262،550 سرجوش

156،207،260 اينچ60 2757،615،28068،696،43086،458،840 سرجوش

178،839،520 اينچ72 2869،476،21082،936،500104،361،920 سرجوش

200،919،380 اينچ78 2975،979،59090،293،940113،626،530 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04121 [2] 04122 [3] 04123 [4] 04124

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

- ساخت و نصب نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب - كربن استيل در اسكله12 0412
041264

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ2 014،678،2405،305،9800 سرجوش

0 اينچ1/2 2 025،301،4906،013،0200 سرجوش

0 اينچ3 035،852،0906،653،3300 سرجوش

0 اينچ4 046،818،4607،951،3909،750،560 سرجوش

0 اينچ6 058،868،24010،384،04012،669،130 سرجوش

0 اينچ8 0610،972،50012،876،07015،802،400 سرجوش

23،904،260 اينچ10 0713،681،97016،144،65020،859،430 سرجوش

27،818،040 اينچ12 0816،085،66018،999،24023،394،480 سرجوش

35،327،900 اينچ16 0921،290،80025،060،67030،694،410 سرجوش

41،247،690 اينچ18 1023،717،41027،946،14034،205،270 سرجوش

47،892،150  اينچ20 1126،230،87030،880،40037،756،890 سرجوش

49،909،440 اينچ22 1228،462،84033،511،21040،945،990 سرجوش

54،434،240 اينچ24 1329،887،79035،229،20043،404،920 سرجوش

59،185،860 اينچ26 1432،213،61038،231،11046،932،390 سرجوش

65،144،270 اينچ28 1534،390،13040،969،80050،318،910 سرجوش

71،704،680 اينچ30 1636،663،50043،683،86053،686،370 سرجوش

78،858،700 اينچ32 1738،988،04046،409،52057،029،420 سرجوش

86،552،650 اينچ34 1841،293،16049،205،40060،573،790 سرجوش

92،997،680 اينچ36 1943،678،88052،000،28063،903،740 سرجوش

102،413،360 اينچ38 2045،800،46054،543،66067،372،050 سرجوش

112،680،420 اينچ40 2148،218،77057،549،07070،930،600 سرجوش

121،263،100 اينچ42 2250،543،27060،346،78074،348،130 سرجوش

136،294،770 اينچ46 2355،131،35065،690،80081،067،090 سرجوش

150،096،100 اينچ48 2457،489،33068،491،76084،475،400 سرجوش

164،677،020 اينچ52 2562،099،68073،981،11091،305،250 سرجوش

177،577،230 اينچ56 2666،583،53079،668،610100،234،500 سرجوش

194،009،480 اينچ60 2771،884،97085،958،310107،968،970 سرجوش

222،225،710 اينچ72 2886،735،180103،822،430130،389،390 سرجوش

249،567،810 اينچ78 2994،841،180113،008،700141،931،550 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04131 [2] 04132 [3] 04133 [4] 04134

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

0413 درجه - كربن استيل90- ساخت و نصب نازل ها  با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي 13
041364

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ2 014،075،8004،820،6100 سرجوش

0 اينچ1/2 2 024،732،8005،618،6100 سرجوش

0 اينچ3 035،341،7106،376،2600 سرجوش

0 اينچ4 046،472،4907،899،91010،082،790 سرجوش

0 اينچ6 058،812،61010،839،26013،841،170 سرجوش

0 اينچ8 0611،187،05013،818،22017،741،390 سرجوش

28،417،430 اينچ10 0713،960،53017،305،05022،896،680 سرجوش

33،529،860 اينچ12 0816،569،92020،520،87026،412،610 سرجوش

43،522،340 اينچ16 0921،992،30027،186،59034،895،920 سرجوش

49،940،760 اينچ18 1024،579،48030،418،65039،036،570 سرجوش

56،834،830 اينچ20 1127،229،89033،684،01043،208،540 سرجوش

59،319،510 اينچ22 1229،691،13036،746،29047،135،270 سرجوش

64،724،740 اينچ24 1331،632،50039،225،56050،596،760 سرجوش

70،290،400 اينچ26 1434،165،95042،542،31054،756،330 سرجوش

76،645،700 اينچ28 1536،593،03045،678،05058،816،850 سرجوش

83،400،780 اينچ30 1639،076،76048،792،16062،857،510 سرجوش

90،559،780 اينچ32 1741،595،63051،918،19066،887،810 سرجوش

98،076،940 اينچ34 1844،103،20055،089،09071،047،400 سرجوش

103،869،260 اينچ36 1946،672،57058،262،38075،068،050 سرجوش

112،476،560 اينچ38 2049،056،47061،266،41079،169،860 سرجوش

121،669،360 اينچ40 2151،641،64064،577،03083،341،410 سرجوش

128،686،370 اينچ42 2254،164،02067،753،94087،424،470 سرجوش

143،268،660 اينچ46 2359،157،22073،929،05095،488،360 سرجوش

154،783،110 اينچ48 2461،701،14077،107،50099،565،140 سرجوش

167،778،280 اينچ52 2566،716،75083،382،190107،704،270 سرجوش

178،027،690 اينچ56 2671،646،09089،782،480117،199،100 سرجوش

191،784،890 اينچ60 2777،134،54096،595،760125،953،320 سرجوش

221،201،770 اينچ72 2892،854،130116،328،780151،649،190 سرجوش

245،566،300 اينچ78 29101،180،630126،391،490164،755،870 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04141 [2] 04142 [3] 04143 [4] 04144

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 درجه - كربن استيل در90- ساخت و نصب نازل ها  با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي 14
اسكله

0414
041464

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ2 015،093،2205،998،1500 سرجوش

0 اينچ1/2 2 025،911،1206،985،7500 سرجوش

0 اينچ3 036،668،7407،918،2000 سرجوش

0 اينچ4 048،071،4509،797،50012،462،930 سرجوش

0 اينچ6 0510،975،17013،421،01017،077،290 سرجوش

0 اينچ8 0613،923،88017،093،58021،869،070 سرجوش

35،032،060 اينچ10 0717،374،94021،407،94028،250،740 سرجوش

41،321،890 اينچ12 0820،570،06025،380،15032،548،130 سرجوش

53،638،960 اينچ16 0927،294،90033،615،72042،985،760 سرجوش

61،586،620 اينچ18 1030،508،50037،613،46048،089،600 سرجوش

70،133،210 اينچ20 1133،796،18041،651،51053،227،140 سرجوش

73،174،150 اينچ22 1236،852،51045،438،79058،065،070 سرجوش

79،816،050 اينچ24 1339،230،58048،471،65062،299،560 سرجوش

86،645،460 اينچ26 1442،359،77052،565،62067،417،130 سرجوش

94،472،170 اينچ28 1545،367،86056،442،07072،418،200 سرجوش

102،796،440 اينچ30 1648،454،99060،298،12077،403،550 سرجوش

111،611،260 اينچ32 1751،585،08064،163،81082،368،700 سرجوش

120،872،320 اينچ34 1854،696،70068،087،50087،500،270 سرجوش

128،007،030 اينچ36 1957،876،45072،010،36092،454،570 سرجوش

138،630،220 اينچ38 2060،838،43075،725،39097،523،260 سرجوش

149،957،030 اينچ40 2164،046،72079،822،230102،666،510 سرجوش

158،603،080 اينچ42 2267،177،09083،747،440107،693،240 سرجوش

176،586،500 اينچ46 2373،387،06091،390،090117،650،720 سرجوش

190،772،810 اينچ48 2476،541،68095،317،980122،669،800 سرجوش

206،794،880 اينچ52 2582،768،550103،080،740132،718،940 سرجوش

219،474،190 اينچ56 2688،891،570111،007،280144،503،090 سرجوش

236،421،240 اينچ60 2795،691،280119،431،470155،299،860 سرجوش

245،236،460 اينچ72 28125،566،090156،304،630203،188،880 سرجوش

272،740،700 اينچ78 29115،238،710143،873،520187،042،970 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04151 [2] 04152 [3] 04153 [4] 04154

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

- ساخت و نصب نازل ها  با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - كربن استيل15 0415
041564

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ2 014،836،1105،799،9300 سرجوش

0 اينچ1/2 2 025،618،7706،761،1600 سرجوش

0 اينچ3 036،343،9007،673،7600 سرجوش

0 اينچ4 047،692،4209،509،87012،138،770 سرجوش

0 اينچ6 0510،479،55013،051،33016،666،890 سرجوش

0 اينچ8 0613،308،29016،639،56021،365،330 سرجوش

34،225،040 اينچ10 0716،613،26020،839،19027،573،710 سرجوش

40،382،670 اينچ12 0819،729،60024،713،68031،812،260 سرجوش

52،409،840 اينچ16 0926،190،53032،742،61042،029،600 سرجوش

60،134،160 اينچ18 1029،281،36036،637،44047،019،290 سرجوش

68،430،100 اينچ20 1132،441،71040،571،27052،045،380 سرجوش

71،428،800 اينچ22 1235،369،17044،258،01056،773،040 سرجوش

77،945،750 اينچ24 1337،701،96047،249،58060،949،100 سرجوش

84،658،670 اينچ26 1440،731،16051،247،43065،962،250 سرجوش

92،320،430 اينچ28 1543،624،66055،025،35070،854،510 سرجوش

100،467،620 اينچ30 1646،589،76058،778،19075،724،030 سرجوش

109،102،440 اينچ32 1749،595،36062،544،75080،580،170 سرجوش

118،174،750 اينچ34 1852،594،58066،368،20085،595،890 سرجوش

125،168،320 اينچ36 1955،664،01070،192،94090،441،510 سرجوش

135،556،730 اينچ38 2058،507،38073،812،23095،384،660 سرجوش

146،652،670 اينچ40 2161،591،09077،801،410100،411،450 سرجوش

155،129،410 اينچ42 2264،599،92081،629،170105،331،660 سرجوش

172،720،900 اينچ46 2370،556،52089،068،920115،047،700 سرجوش

186،632،140 اينچ48 2473،601،89092،902،280119،964،210 سرجوش

202،321،420 اينچ52 2579،590،240100،464،200129،773،290 سرجوش

214،692،100 اينچ56 2685،472،030108،177،260141،210،260 سرجوش

231،305،430 اينچ60 2792،027،410116،389،060151،760،620 سرجوش

266،744،200 اينچ72 28110،731،640140،147،920182،699،700 سرجوش

296،151،720 اينچ78 29120،676،190152،274،620198،494،480 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04161 [2] 04162 [3] 04163 [4] 04164

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

-ساخت و نصب نازل ها  با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - كربن استيل در اسكله16 0416
041664

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0 اينچ2 016،034،3007،213،4200 سرجوش

0 اينچ1/2 2 027،007،4008،402،5100 سرجوش

0 اينچ3 037،908،5109،525،2100 سرجوش

0 اينچ4 049،579،23011،789،09014،997،610 سرجوش

0 اينچ6 0513،033،02016،153،16020،554،770 سرجوش

0 اينچ8 0616،541،42020،575،07026،324،800 سرجوش

42،173،670 اينچ10 0720،648،74025،769،31034،006،960 سرجوش

49،746،210 اينچ12 0824،459،64030،553،33039،185،680 سرجوش

64،564،170 اينچ16 0932،462،14040،469،18051،751،420 سرجوش

74،124،480 اينچ18 1036،297،31045،284،97057،899،550 سرجوش

84،404،180 اينچ20 1140،212،71050،147،85064،086،370 سرجوش

88،073،250 اينچ22 1243،842،79054،705،41069،908،430 سرجوش

96،078،540 اينچ24 1346،698،38058،363،99075،015،590 سرجوش

104،313،180 اينچ26 1450،435،98063،296،94081،181،050 سرجوش

113،745،670 اينچ28 1554،017،63067،965،50087،204،170 سرجوش

123،782،490 اينچ30 1657،698،99072،610،88093،210،020 سرجوش

134،411،390 اينچ32 1761،429،61077،266،93099،190،260 سرجوش

145،585،740 اينچ34 1865،147،73081،996،660105،376،050 سرجوش

154،198،350 اينچ36 1968،942،11086،723،230111،344،780 سرجوش

167،016،930 اينچ38 2072،470،81091،197،480117،450،940 سرجوش

180،685،600 اينچ40 2176،293،25096،132،260123،646،320 سرجوش

191،128،730 اينچ42 2280،022،900100،859،870129،701،370 سرجوش

212،817،320 اينچ46 2387،422،470110،064،280141،694،500 سرجوش

229،954،210 اينچ48 2491،195،540114،800،120147،745،560 سرجوش

249،294،060 اينچ52 2598،621،780124،152،090159،852،230 سرجوش

264،594،210 اينچ56 26105،919،480133،701،200174،041،490 سرجوش

285،055،930 اينچ60 27114،032،010143،851،060187،048،770 سرجوش

328،793،270 اينچ72 28137،259،100173،267،240225،252،400 سرجوش

365،019،050 اينچ78 29149،579،760188،242،780244،702،580 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04171
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب پچ، تسمه و غالف 0417
041764

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

نصب پچ، تسمه و غالف 0185،590 كيلوگرم

نصب پچ، تسمه و غالف در اسكله 02104،970 كيلوگرم
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04181 [2] 04182

THK< "=0,375"<THK < "0,375 = 0,625
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب غالف لوله سه متري 0418
041864

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0115،775،16021،476،620 اينچ36 مترطول

0216،044،81021،867،190 اينچ38 مترطول

0316،329،99022،285،160 اينچ40 مترطول

0416،605،64022،683،330 اينچ42 مترطول

0517،367،05023،672،570 اينچ46 مترطول

0617،654،26024،083،540 اينچ48 مترطول

0718،216،89024،891،910 اينچ52 مترطول

0818،768،63025،710،320 اينچ56 مترطول

0919،590،97026،789،400 اينچ60 مترطول

1021،277،92029،217،120 اينچ72 مترطول

1122،172،32030،491،180 اينچ78 مترطول
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04191 [2] 04192

THK< "=0,375"<THK < "0,375 = 0,625
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب غالف لوله سه متري در اسكله 0419
041964

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0119،186،51026،054،620 اينچ36 مترطول

0219،513،63026،529،250 اينچ38 مترطول

0319،860،76027،039،070 اينچ40 مترطول

0420،195،83027،523،730 اينچ42 مترطول

0521،124،87028،729،480 اينچ46 مترطول

0621،474،41029،230،160 اينچ48 مترطول

0722،159،98030،215،960 اينچ52 مترطول

0822،832،71031،215،400 اينچ56 مترطول

0923،838،25032،534،900 اينچ60 مترطول

1025،886،95035،487،710 اينچ72 مترطول

1126،974،25037،038،630 اينچ78 مترطول
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04201 [2] 04202

THK< "=0,375"<THK < "0,375 = 0,625
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب غالف لوله تا يك و نيم متر 0420
042064

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0121،474،96029،383،310 اينچ36 مترطول

0222،014،26030،164،430 اينچ38 مترطول

0322،584،63031،000،390 اينچ40 مترطول

0423،135،93031،796،730 اينچ42 مترطول

0524،658،76033،775،200 اينچ46 مترطول

0625،233،16034،597،140 اينچ48 مترطول

0726،358،42036،213،890 اينچ52 مترطول

0827،461،91037،850،710 اينچ56 مترطول

0929،106،60040،008،860 اينچ60 مترطول

1032،480،50044،864،300 اينچ72 مترطول

1134،269،31047،412،440 اينچ78 مترطول
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04211 [2] 04212

THK< "=0,375"<THK < "0,375 = 0,625
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب غالف لوله تا يك و نيم متر در اسكله 0421
042164

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0126،111،84035،671،970 اينچ36 مترطول

0226،766،08036،621،240 اينچ38 مترطول

0327،460،34037،640،890 اينچ40 مترطول

0428،130،48038،610،210 اينچ42 مترطول

0529،988،57041،021،710 اينچ46 مترطول

0630،687،63042،023،060 اينچ48 مترطول

0732،058،76043،994،660 اينچ52 مترطول

0833،404،23045،993،540 اينچ56 مترطول

0935،415،32048،632،550 اينچ60 مترطول

1039،512،71054،538،170 اينچ72 مترطول

1141،687،31057،640،000 اينچ78 مترطول
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04221
رديف

بهاي واحد (ريال)

ريسه كردن لوله 0422
042264

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0179،680 اينچ4 متر

0282،870 اينچ6 متر

0385،610 اينچ8 متر

0487،790 اينچ10 متر

0590،080 اينچ12 متر

0698،660 اينچ16 متر

07103،590 اينچ18 متر

08109،040 اينچ20 متر

09115،100 اينچ22 متر

10121،870 اينچ24 متر

11127،890 اينچ26 متر

12134،530 اينچ28 متر

13139،990 اينچ30 متر

14145،900 اينچ32 متر

15150،130 اينچ34 متر

16160،600 اينچ36 متر

17171،220 اينچ38 متر

18180،160 اينچ40 متر

19188،340 اينچ42 متر

20207،180 اينچ46 متر

21215،810 اينچ48 متر

22225،190 اينچ52 متر

23235،430 اينچ56 متر

24248،620 اينچ60 متر

25297،390 اينچ72 متر

26322،880 اينچ78 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04231
رديف

بهاي واحد (ريال)

ريسه كردن لوله در اسكله 0423
042364

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

0173،680 اينچ4 متر

0276،630 اينچ6 متر

0379،160 اينچ8 متر

0481،170 اينچ10 متر

0583،290 اينچ12 متر

0691،220 اينچ16 متر

0795،790 اينچ18 متر

08100،830 اينچ20 متر

09106،430 اينچ22 متر

10112،690 اينچ24 متر

11118،250 اينچ26 متر

12124،400 اينچ28 متر

13129،440 اينچ30 متر

14134،910 اينچ32 متر

15138،820 اينچ34 متر

16148،510 اينچ36 متر

17158،320 اينچ38 متر

18166،580 اينچ40 متر

19174،160 اينچ42 متر

20191،570 اينچ46 متر

21199،550 اينچ48 متر

22208،230 اينچ52 متر

23217،700 اينچ56 متر

24229،890 اينچ60 متر

25274،980 اينچ72 متر

26298،550 اينچ78 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04241 [2] 04242

THK< "=0,375"<THK < "0,375 = 0,625
رديف

بهاي واحد (ريال)

خم كاري لوله 0424
042464

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

 درجه5خم كاري لوله با زاويه خم تا 
 اينچ4براي 

011،754،3702،339،170 سر لوله

 درجه5خم كاري لوله با زاويه خم تا 
 اينچ6براي 

022،095،5002،794،010 سر لوله

 درجه5خم كاري لوله با زاويه خم تا 
 اينچ8براي 

032،119،8702،826،490 سر لوله

 درجه5خم كاري لوله با زاويه خم تا 
 اينچ10براي 

043،141،5104،188،670 سر لوله

 درجه5خم كاري لوله با زاويه خم تا 
 اينچ12براي 

053،348،6404،464،840 سر لوله

 درجه5خم كاري لوله با زاويه خم تا 
 اينچ16براي 

063،521،2504،695،000 سر لوله

 درجه5خم كاري لوله با زاويه خم تا 
 اينچ18براي 

073،797،4305،063،250 سر لوله

 درجه5خم كاري لوله با زاويه خم تا 
 اينچ20براي 

084،004،5605،339،430 سر لوله
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04251 [2] 04252

Class<=300<Class<300 =600
رديف

بهاي واحد (ريال)

باز كردن فلنج 0425
042564

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

01600،650630،580 اينچ2 جفت

02714،360749،960 اينچ3 جفت

03856،780899،510 اينچ4 جفت

04993،5101،043،070 اينچ6 جفت

051،211،5901،272،060 اينچ8 جفت

061،465،5501،567،990 اينچ10 جفت

071،714،3201،834،160 اينچ12 جفت

082،364،9102،530،290 اينچ16 جفت

092،790،1902،985،350 اينچ18 جفت

103،208،3803،432،800 اينچ20 جفت

113،625،1903،878،790 اينچ22 جفت

124،022،9104،304،370 اينچ24 جفت

134،545،6004،863،650 اينچ26 جفت

144،863،6505،203،950 اينچ28 جفت

155،155،3205،670،640 اينچ30 جفت

165،464،5106،010،750 اينچ32 جفت

175،901،4906،491،420 اينچ34 جفت

186،314،4406،945،660 اينچ36 جفت

197،198،1607،917،750 اينچ38 جفت

207،773،8408،550،980 اينچ40 جفت

218،473،2709،320،360 اينچ42 جفت

229،913،35010،904،450 اينچ46 جفت

2310،289،58011،318،320 اينچ48 جفت

2411،215،44012،336،760 اينچ52 جفت

2512،000،37013،200،190 اينچ56 جفت

2613،080،20014،388،000 اينچ60 جفت

2715،303،45016،833،580 اينچ72 جفت

2817،139،61018،853،340 اينچ78 جفت
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04261 [2] 04262

Class<=300<Class<300 =600
رديف

بهاي واحد (ريال)

باز كردن فلنج در اسكله 0426
042664

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

01797،740837،510 اينچ2 جفت

02948،890996،220 اينچ3 جفت

031،138،2101،195،020 اينچ4 جفت

041،319،9701،385،860 اينچ6 جفت

051،609،8801،690،260 اينچ8 جفت

061،947،4802،083،650 اينچ10 جفت

072،278،1802،437،490 اينچ12 جفت

083،143،0303،362،900 اينچ16 جفت

093،708،3703،967،800 اينچ18 جفت

104،264،3004،562،640 اينچ20 جفت

114،818،3705،155،500 اينچ22 جفت

125،347،2105،721،350 اينچ24 جفت

136،042،0606،464،830 اينچ26 جفت

146،464،8306،917،220 اينچ28 جفت

156،852،5907،537،620 اينچ30 جفت

167،263،6207،989،750 اينچ32 جفت

177،844،5308،628،760 اينچ34 جفت

188،393،4909،232،620 اينچ36 جفت

199،568،26010،524،880 اينچ38 جفت

2010،333،55011،366،670 اينچ40 جفت

2111،263،36012،389،470 اينچ42 جفت

2213،177،76014،495،290 اينچ46 جفت

2313،720،26015،092،060 اينچ48 جفت

2414،954،88016،450،140 اينچ52 جفت

2516،001،57017،601،490 اينچ56 جفت

2617،441،51019،185،430 اينچ60 جفت

2720،406،18022،446،580 اينچ72 جفت

2822،854،65025،139،900 اينچ78 جفت
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04271 [2] 04272

Class<=300<Class<300 =600
رديف

بهاي واحد (ريال)

بستن فلنج 0427
042764

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

01660،720693،630 اينچ2 جفت

02785،790824،950 اينچ3 جفت

03942،460989،450 اينچ4 جفت

041،092،8601،147،370 اينچ6 جفت

051،332،7501،399،260 اينچ8 جفت

061،612،1101،724،780 اينچ10 جفت

071،885،7402،017،570 اينچ12 جفت

082،601،3902،783،320 اينچ16 جفت

093،069،2003،283،880 اينچ18 جفت

103،529،2203،776،090 اينچ20 جفت

113،987،6904،266،660 اينچ22 جفت

124،425،2104،734،800 اينچ24 جفت

135،000،1605،350،000 اينچ26 جفت

145،350،0005،724،340 اينچ28 جفت

155،670،8606،237،690 اينچ30 جفت

166،010،9706،611،820 اينچ32 جفت

176،491،6507،140،560 اينچ34 جفت

186،945،8807،640،240 اينچ36 جفت

197،917،9708،709،510 اينچ38 جفت

208،551،2009،406،090 اينچ40 جفت

219،320،59010،252،420 اينچ42 جفت

2210،904،68011،994،900 اينچ46 جفت

2311،318،54012،450،150 اينچ48 جفت

2412،336،98013،570،450 اينچ52 جفت

2513،200،41014،520،200 اينچ56 جفت

2614،388،22015،826،800 اينچ60 جفت

2716،833،80018،516،930 اينچ72 جفت

2818،853،57020،738،680 اينچ78 جفت
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04281 [2] 04282

Class<=300<Class<300 =600
رديف

بهاي واحد (ريال)

بستن فلنج در اسكله 0428
042864

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

01877،510921،270 اينچ2 جفت

021،043،7701،095،840 اينچ3 جفت

031،252،0401،314،510 اينچ4 جفت

041،451،9701،524،450 اينچ6 جفت

051،770،8601،859،290 اينچ8 جفت

062،142،2302،292،010 اينچ10 جفت

072،505،9902،681،240 اينچ12 جفت

083،457،3403،699،180 اينچ16 جفت

094،079،2204،364،590 اينچ18 جفت

104،690،7305،018،910 اينچ20 جفت

115،300،2105،671،050 اينچ22 جفت

125،881،9206،293،500 اينچ24 جفت

136،646،2607،111،320 اينچ26 جفت

147،111،3207،608،930 اينچ28 جفت

157،537،8408،291،390 اينچ30 جفت

167،989،9708،788،720 اينچ32 جفت

178،628،9809،491،630 اينچ34 جفت

189،232،84010،155،870 اينچ36 جفت

1910،525،10011،577،360 اينچ38 جفت

2011،366،90012،503،340 اينچ40 جفت

2112،389،70013،628،430 اينچ42 جفت

2214،495،52015،944،830 اينچ46 جفت

2315،092،29016،601،260 اينچ48 جفت

2416،450،37018،095،150 اينچ52 جفت

2517،601،71019،361،650 اينچ56 جفت

2619،185،65021،103،970 اينچ60 جفت

2722،446،80024،691،240 اينچ72 جفت

2825،140،13027،653،890 اينچ78 جفت
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04291 [2] 04292

Class<=300<Class<300 =600
رديف

بهاي واحد (ريال)

Expansion Joint نصب اتصال ارتجاعي (لرزه گير يا ( 0429
042964

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

اينچ4 011،709،6401،793،890 جفت

021،986،3802،084،110 اينچ6 جفت

032،423،5302،542،750 اينچ8 جفت

042،931،4303،133،390 اينچ10 جفت

053،429،0703،665،370 اينچ12 جفت

064،726،1605،052،260 اينچ16 جفت

075،571،8605،956،650 اينچ18 جفت

086،403،5706،846،090 اينچ20 جفت

097،232،5307،732،580 اينچ22 جفت

109،348،8509،903،780 اينچ24 جفت

1110،487،40011،114،470 اينچ26 جفت

1211،222،43011،893،420 اينچ28 جفت

1311،905،52012،921،580 اينچ30 جفت

1412،623،12013،700،140 اينچ32 جفت

1513،592،68014،755،850 اينچ34 جفت

1614،514،87015،759،470 اينچ36 جفت

1716،365،26017،784،100 اينچ38 جفت

1817،608،30019،140،650 اينچ40 جفت

1919،095،36020،765،640 اينچ42 جفت

2022،150،73024،104،940 اينچ46 جفت

2122،991،55025،019،050 اينچ48 جفت
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04301 [2] 04302

Class<=300<Class<300 =600
رديف

بهاي واحد (ريال)

Expansion Joint در اسكله نصب اتصال ارتجاعي (لرزه گير يا ( 0430
043064

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

اينچ4 012،268،6202،380،580 جفت

022،635،4902،765،380 اينچ6 جفت

033،215،5503،374،020 اينچ8 جفت

043،889،6704،158،110 اينچ10 جفت

054،550،1504،864،230 اينچ12 جفت

066،272،2506،705،680 اينچ16 جفت

077،395،3507،906،790 اينچ18 جفت

088،499،8509،088،020 اينچ20 جفت

099،600،71010،265،330 اينچ22 جفت

1012،236،42012،974،010 اينچ24 جفت

1113،735،36014،568،870 اينچ26 جفت

1214،697،98015،589،820 اينچ28 جفت

1315،591،52016،942،020 اينچ30 جفت

1416،530،95017،962،460 اينچ32 جفت

1517،805،28019،351،330 اينچ34 جفت

1619،016،62020،670،900 اينچ36 جفت

1721،461،73023،347،590 اينچ38 جفت

1823،099،54025،136،270 اينچ40 جفت

1925،061،72027،281،760 اينچ42 جفت

2029،094،03031،691،480 اينچ46 جفت

2130،281،80032،985،120 اينچ48 جفت
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04311
رديف

بهاي واحد (ريال)

o let آماده سازي و نصب- 0431
043164

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

011،174،190 اينچ1زير  عدد

021،538،440 اينچ 1 عدد

032،404،040 اينچ 2 عدد

043،359،400 اينچ3 عدد

054،402،510 اينچ 4 عدد

065،928،170 اينچ 5 عدد

077،064،810 اينچ 6 عدد

089،215،250 اينچ8 عدد

0913،076،120 اينچ10 عدد

1017،525،300 اينچ 12 عدد

1123،702،280 اينچ14 عدد

1222،959،300 اينچ 16 عدد

1337،502،940 اينچ18 عدد

1444،894،820 اينچ20 عدد

1562،748،090 اينچ24 عدد

1669،578،580 اينچ 26 عدد

1795،472،910 اينچ30 عدد

18110،149،090 اينچ 36 عدد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04321
رديف

بهاي واحد (ريال)

o let 0432 در اسكله -آماده سازي و نصب
043264

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

011،490،060 اينچ1زير  عدد

021،950،080 اينچ 1 عدد

033،052،000 اينچ 2 عدد

044،260،960 اينچ3 عدد

055،572،200 اينچ 4 عدد

067،465،640 اينچ 5 عدد

078،893،210 اينچ 6 عدد

0811،587،570 اينچ 8 عدد

0916،365،830 اينچ 10 عدد

1021،843،410 اينچ 12 عدد

1129،405،660 اينچ 14 عدد

1228،582،030 اينچ 16 عدد

1346،332،630 اينچ18 عدد

1455،382،420 اينچ20 عدد

1577،208،440 اينچ 24 عدد

1685،584،930 اينچ 26 عدد

17117،167،160 اينچ 30 عدد

18135،134،210 اينچ 36 عدد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04331
رديف

بهاي واحد (ريال)

رفع نشتي لوله و اتصاالت فايبر گالس 0433
043364

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

01310،520 اينچ1 سر لوله

02456،810 اينچ1/2 1 سر لوله

03603،880 اينچ2 سر لوله

04880،880 اينچ3 سر لوله

051،157،070 اينچ4 سر لوله

061،450،430 اينچ5 سر لوله

071،640،800 اينچ6 سر لوله

082،279،810 اينچ8 سر لوله

092،848،570 اينچ10 سر لوله

103،451،650 اينچ12 سر لوله

114،054،730 اينچ14 سر لوله

124،657،820 اينچ16 سر لوله

134،775،570 اينچ16 سر لوله

149،207،880 اينچ20 سر لوله

1510،925،790 اينچ24 سر لوله
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04341
رديف

بهاي واحد (ريال)

رفع نشتي لوله و اتصاالت فايبر گالس در اسكله 0434
043464

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

01414،410 اينچ1 سر لوله

02609،550 اينچ1/2 1 سر لوله

03805،760 اينچ2 سر لوله

041،175،110 اينچ3 سر لوله

051،543،380 اينچ4 سر لوله

061،934،720 اينچ5 سر لوله

072،187،650 اينچ6 سر لوله

083،040،620 اينچ8 سر لوله

093،799،170 اينچ10 سر لوله

104،603،850 اينچ12 سر لوله

115،408،530 اينچ14 سر لوله

126،213،220 اينچ16 سر لوله

136،371،480 اينچ16 سر لوله

1411،814،630 اينچ20 سر لوله

1514،011،350 اينچ24 سر لوله
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04351
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعويض يا رفع نشتي لوله هاي گالوانيزه 0435
043564

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

01519،550 اينچ1/2 سر لوله

02622،360 اينچ3/4 سر لوله

03794،350 اينچ1 سر لوله

04880،360 اينچ1/4 1 سر لوله

051،020،180 اينچ1/2 1 سر لوله

061،160،000 اينچ2 سر لوله

071،546،670 اينچ3 سر لوله

081،933،350 اينچ4 سر لوله

092،685،020 اينچ6 سر لوله

56



1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04361
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعويض يا رفع نشتي لوله هاي گالوانيزه در اسكله  0436
043664

گروه كد

فصل چهارم-خطوط لوله روزميني

01683،310 اينچ1/2 سر لوله

02818،300 اينچ3/4 سر لوله

031،044،020 اينچ1 سر لوله

041،156،880 اينچ1/4 1 سر لوله

051،340،280 اينچ1/2 1 سر لوله

061،523،670 اينچ2 سر لوله

072،031،560 اينچ3 سر لوله

082،539،450 اينچ4 سر لوله

093،527،020 اينچ6 سر لوله

57



1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

فصل پنجم- خطوط لوله زیرزمينی

١.در صورتی که قطر یا ضخامت لوله مورد نياز بين دو قطر یا ضخامت متوالی درج شده در این فهرست بها باشد بهای واحد آن با توجه به بهای قطر یا ضخامت

های قبل و بعد آن به روش ميان یابی خطی محاسبه می شود.

٢.هزینه انجام عمليات خاکی و بتن در قيمت های این فصل منظور نشده و این هزینه ها براساس فهارس بهای واحد پایه رشته کارهای ساختمان صنعتی نفت

و گاز و پتروشيمی محاسبه می شود.

٣.هزینه اصالح لوله های معيوب در مواردی که پيمانکار لوله را طبق صورتجلسه سالم تحویل گرفته است. به عهده پيمانکار است  و در مواردی که طبق

صورتجلسه تحویل لوله ها معيوب تحویل پيمانکار شده باشد هزینه اصالح به طور جداگانه از ردیف مربوط پرداخت می شود.

٤. منظور از لبه سازی لوله ها انجام عمليات لبه سازی دوسر لوله حاصل از برشکاری می باشد.

٥. قيمت ردیف های این فصل برای برش و پخ لوله و همچنين فيتاپ و جوشکاری بصورت عمود بر محور طولی لوله می باشد هرگاه برای ساخت اتصاالتی نياز به

برشکاری یا جوشکاری مایل سرلوله باشد به ترتيب ذیل اضافه بها اعمال می گردد.

- از ١٥ درجه تا ٣٠ درجه     ١٠ درصد

-  از ٣١ درجه تا ٤٥ درجه    ٣٠ در صد

-  از ٤٦ درجه تا ٦٠ درجه    ٤٠ درصد

٦. عمليات الزم برای بازرسی، آماده سازی، جفت کردن جوشکاری خط لوله، تعمير جوش های معيوب، برش و پخ زدن، سنگ زدن و پرداخت به تعداد الزم طبق

مشخصات فنی مربوط در نرخ های این فصل لحاظ شده است.

٧. هزینه آزمایش صالحيت جوشکاران و تهيه دستورالعمل جوشکاری و آزمایش های مخرب مربوط به تعيين روش جوشکاری در قيمت های این ردیف منظور

شده است.

بکار رفته می باشد.(O-LET)  تعداد (… , WELDOLET , THERADOLET)ها از نوع (O-LET)٨. واحد اندازه گيری 

٩. عمليات منظور شده در ردیف ساخت و نصب غالف شامل برش طولی و محيطی لوله ساخت و نصب گوشواره روی غالف فيتاپ جوشکاری بر روی لوله سنگ

زنی و پرداخت می باشد هزینه منظور شده در این ردیف برای طول غالف تا ٣ متر می باشد

١٠. واحد اندازه گيری ساخت غالف لوله ها " متر طول" اجرا شده و مالک قطر لوله اصلی (داخلی غالف )است.

١١. در ردیف های ساخت و نصب غالف هزینه مربوط به ساخت غالف ٣٠% ردیف و هزینه نصب غالف برابر٧٠% ردیف مورد نظر می باشد.

 با ضریب ٢ محاسبه می گردد.full sleeve می باشد و انجام عمليات مربوط به غالف های ١٢half sleeve.ردیف ساخت و نصب غالف مربوط به 

١٣.در ردیف های این فصل هزینه تامين مصالح مصرفی از جمله الکترود و صفحات برش و صفحه سنگ لحاظ شده است. 

١٤.در بخش لوله هاي پلي اتيلن، نصب انواع اتصاالت متناسب با قطر لوله ها از رديف هاي متناظر (٦٤٠٥٠٩) قابل پرداخت است.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05011 [2] 05012 [3] 05013 [4] 05014

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سنگ زني فيتاپ و جوشكاري لوله و اتصاالت فوالدي لوله هاي زيرزميني 0501
050164

گروه كد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

0 اينچ2كمتر از  011،947،9202،206،4300 سرجوش

0 اينچ2 022،945،9903،301،3000 سرجوش

0 اينچ1/2 2 033،325،9303،727،1900 سرجوش

0 اينچ3 043،687،3404،159،0406،077،370 سرجوش

0 اينچ4 054،286،1404،984،4707،901،520 سرجوش

0 اينچ6 065،619،7606،470،9609،848،830 سرجوش

15،788،300 اينچ8 076،930،1208،008،02013،074،950 سرجوش

18،502،480 اينچ10 088،628،97010،060،02014،467،780 سرجوش

24،781،270 اينچ12 0910،178،67011،851،05019،107،710 سرجوش

27،609،370 اينچ16 1013،435،15015،632،13021،343،030 سرجوش

32،195،050 اينچ18 1114،985،99017،469،48023،575،820 سرجوش

34،508،590 اينچ20 1216،495،77019،295،89025،749،420 سرجوش

37،894،160 اينچ22 1318،017،34021،073،23027،880،510 سرجوش

39،870،690 اينچ24 1418،371،05022،831،93030،117،780 سرجوش

42،695،000 اينچ26 1519،671،78024،667،67032،255،380 سرجوش

45،651،850 اينچ28 1621،065،82026،416،85034،498،990 سرجوش

48،622،330 اينچ30 1722،493،42028،243،20036،755،740 سرجوش

51،461،120 اينچ32 1823،914،01030،089،87038،912،040 سرجوش

54،282،470 اينچ34 1925،298،07031،859،45041،060،790 سرجوش

57،431،230 اينچ36 2026،708،15033،625،42043،448،970 سرجوش

60،384،020 اينچ38 2128،013،36035،349،49045،685،720 سرجوش

63،163،350 اينچ40 2229،476،87037،226،62047،786،460 سرجوش

68،992،820 اينچ42 2330،942،22039،100،99052،177،200 سرجوش

71،885،310 اينچ46 2433،815،79042،688،35054،390،440 سرجوش

77،827،980 اينچ48 2535،191،33044،495،11058،877،620 سرجوش

85،399،170 اينچ52 2638،009،41048،023،42064،571،910 سرجوش

91،521،770 اينچ56 2740،842،96051،696،47069،219،600 سرجوش

110،508،300 اينچ60 2843،808،58055،413،72083،418،440 سرجوش

119،453،460 اينچ72 2953،030،38066،702،69090،174،700 سرجوش

0 اينچ78 3057،765،34072،083،7200 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05021 [2] 05022 [3] 05023 [4] 05024

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 درجه كربن استيل در خطوط لوله90ساخت و نصب نازل بدون صفحه تقويتي با انشعاب
زيرزميني

0502
050264

گروه كد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

0 اينچ2 013،192،3303،596،2600 سرجوش

0 اينچ1/2 2 023،617،8304،076،2500 سرجوش

0 اينچ3 033،994،0004،515،2700 سرجوش

0 اينچ4 044،656،6005،401،5606،642،800 سرجوش

0 اينچ6 056،063،0607،062،1208،643،810 سرجوش

0 اينچ8 067،504،2908،763،26010،790،700 سرجوش

16،307،300 اينچ10 079،356،94010،987،81014،230،490 سرجوش

18،981،540 اينچ12 0811،043،88012،933،54015،981،350 سرجوش

24،095،230 اينچ16 0914،621،55017،065،49020،979،180 سرجوش

28،114،890 اينچ18 1016،283،37019،028،22023،374،420 سرجوش

32،624،210 اينچ20 1118،009،20021،024،56025،801،480 سرجوش

35،807،090 اينچ22 1219،540،61022،811،81027،975،860 سرجوش

39،070،510 اينچ24 1320،533،47023،994،02029،665،370 سرجوش

42،507،260 اينچ26 1422،139،32026،043،73032،080،160 سرجوش

46،799،510 اينچ28 1523،635،66027،905،98034،391،500 سرجوش

51،524،500 اينچ30 1625،190،22029،746،54036،683،120 سرجوش

56،685،550 اينچ32 1726،780،55031،599،55038،964،370 سرجوش

62،233،190 اينچ34 1828،359،99033،498،66041،378،040 سرجوش

68،312،240 اينچ36 1930،002،99035،399،70043،648،640 سرجوش

75،234،930 اينچ38 2031،454،14037،126،40046،003،410 سرجوش

82،802،410 اينچ40 2133،112،82039،168،65048،429،130 سرجوش

91،104،310 اينچ42 2234،707،23041،074،27050،763،760 سرجوش

102،400،910 اينچ46 2337،842،06044،700،76055،327،810 سرجوش

112،808،890 اينچ48 2439،459،03046،608،11057،657،570 سرجوش

126،567،790 اينچ52 2542،617،46050،336،68062،300،270 سرجوش

142،893،940 اينچ56 2645،687،25054،194،57068،335،690 سرجوش

159،919،140 اينچ60 2749،331،90058،476،18073،609،550 سرجوش

187،651،060 اينچ72 2859،493،79070،591،69088،844،220 سرجوش

210،796،240 اينچ78 2965،058،53076،852،42096،729،400 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05031 [2] 05032 [3] 05033 [4] 05034

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب نازل بدون صفحه تقويتي با انشعاب مورب كربن استيل در خطوط لوله زيرزميني 0503
050364

گروه كد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

0 اينچ2 013،835،9104،351،4800 سرجوش

0 اينچ1/2 2 024،347،6304،932،2600 سرجوش

0 اينچ3 034،799،8405،463،4700 سرجوش

0 اينچ4 045،596،7306،535،9008،037،800 سرجوش

0 اينچ6 057،287،3308،545،15010،459،010 سرجوش

0 اينچ8 069،020،09010،603،54013،056،770 سرجوش

19،731،840 اينچ10 0711،248،66013،295،25017،218،890 سرجوش

22،967،660 اينچ12 0813،279،68015،649،59019،337،430 سرجوش

29،155،230 اينچ16 0917،582،92020،649،26025،384،820 سرجوش

34،019،030 اينچ18 1019،583،97023،024،13028،283،040 سرجوش

39،475،280 اينچ20 1121،660،36025،439،73031،219،790 سرجوش

43،326،590 اينچ22 1223،500،35027،602،31033،850،790 سرجوش

47،275،320 اينچ24 1324،698،82029،032،77035،895،100 سرجوش

51،433،790 اينچ26 1426،633،13031،512،90038،817،010 سرجوش

56،627،410 اينچ28 1528،432،85033،766،23041،613،730 سرجوش

62،344،650 اينچ30 1630،303،92035،993،30044،386،580 سرجوش

58،803،200 اينچ32 1732،217،69038،235،44047،146،910 سرجوش

75،302،140 اينچ34 1834،120،42040،533،38050،067،440 سرجوش

82،657،810 اينچ36 1936،098،73042،833،64052،814،860 سرجوش

91،034،280 اينچ38 2037،844،39044،922،96055،664،130 سرجوش

100،190،940 اينچ40 2139،840،23047،394،06058،599،240 سرجوش

110،236،210 اينچ42 2241،758،63049،699،87061،424،130 سرجوش

123،905،120 اينچ46 2345،530،47054،087،91066،946،640 سرجوش

136،498،760 اينچ48 2447،479،28056،395،81069،765،680 سرجوش

153،147،030 اينچ52 2551،281،02060،907،40075،383،340 سرجوش

172،901،670 اينچ56 2654،974،95065،575،43082،686،160 سرجوش

193،502،140 اينچ60 2759،363،52070،756،16089،067،550 سرجوش

227،057،780 اينچ72 2871،577،50085،415،930107،501،520 سرجوش

255،063،460اينچ78 2978،278،06092،991،420117،042،580 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05041 [2] 05042 [3] 05043 [4] 05044

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

0504 درجه كربن استيل در خطوط لوله زيرزميني90ساخت و نصب نازل با صفحه تقويتي با انشعاب
050464

گروه كد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

0 اينچ2 014،167،2404،923،6700 سرجوش

0 اينچ1/2 2 024،836،4805،735،4900 سرجوش

0 اينچ3 035،456،3806،506،3500 سرجوش

0 اينچ4 046،606،4408،056،36010،276،120 سرجوش

0 اينچ6 058،987،80011،044،30014،093،770 سرجوش

0 اينچ8 0611،403،96014،072،83018،057،360 سرجوش

28،894،350 اينچ10 0714،231،51017،624،78023،313،770 سرجوش

34،085،990 اينچ12 0816،893،35020،897،91026،881،300 سرجوش

44،234،480 اينچ16 0922،420،84027،684،66035،512،450 سرجوش

50،771،550 اينچ18 1025،057،60030،974،78039،724،330 سرجوش

57،798،270 اينچ20 1127،758،35034،298،52043،968،060 سرجوش

63،498،570 اينچ22 1230،264،68037،413،15047،959،100 سرجوش

69،279،400 اينچ24 1332،232،43039،922،77051،465،260 سرجوش

75،233،550 اينچ26 1434،813،20043،299،86055،696،710 سرجوش

82،043،200 اينچ28 1537،284،45046،489،50059،824،730 سرجوش

89،285،600 اينچ30 1639،813،94049،657،46063،932،990 سرجوش

96،964،060 اينچ32 1742،379،19052،837،87068،030،900 سرجوش

105،029،090 اينچ34 1844،933،53056،064،37072،261،210 سرجوش

113،625،570 اينچ36 1947،551،46059،292،81076،348،480 سرجوش

123،065،660 اينچ38 2049،977،52062،346،92080،519،890 سرجوش

133،150،570 اينچ40 2152،611،11065،716،56084،762،270 سرجوش

143،969،860 اينچ42 2255،180،46068،949،58088،913،560 سرجوش

160،301،270 اينچ46 2360،265،10075،230،85097،110،920 سرجوش

173،226،660 اينچ48 2462،856،99078،465،590101،257،370 سرجوش

192،020،370 اينچ52 2567،965،23084،848،970109،533،370 سرجوش

213،381،340 اينچ56 2672،984،87091،361،630119،202،080 سرجوش

235،441،340 اينچ60 2778،579،34098،298،010128،109،260 سرجوش

278،277،720 اينچ72 2894،590،720118،377،920154،243،890 سرجوش

308،975،100 اينچ78 29103،080،200128،620،830167،579،050 سرجوش
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05051 [2] 05052 [3] 05053 [4] 05054

THK< "0,375" <THK< "0,375 = 0,625" <THK< "0,625 = 1" <THK< "1 = 1,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب نازل با صفحه تقويتي با انشعاب مورب كربن استيل در خطوط لوله زيرزميني 0505
050564

گروه كد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

0 اينچ2 014،946،7405،846،0400 سرجوش

0 اينچ1/2 2 025،744،2206،813،5600 سرجوش

0 اينچ3 036،482،6507،732،2800 سرجوش

0 اينچ4 047،854،4909،582،47012،226،430 سرجوش

0 اينچ6 0510،691،50013،146،65016،779،940 سرجوش

0 اينچ8 0613،570،76016،756،04021،505،280 سرجوش

34،421،000 اينچ10 0716،941،16020،988،14027،765،850 سرجوش

40،606،930 اينچ12 0820،120،96024،892،36032،029،380 سرجوش

52،671،060 اينچ16 0926،709،09032،980،61042،312،610 سرجوش

60،439،030 اينچ18 1029،859،91036،907،67047،339،750 سرجوش

68،786،250 اينچ20 1133،081،15040،871،13052،400،230 سرجوش

75،595،230 اينچ22 1236،063،16044،576،85057،149،260 سرجوش

82،506،780 اينچ24 1338،427،87047،585،32061،350،080 سرجوش

89،634،720 اينچ26 1441،514،36051،619،35066،402،700 سرجوش

97،774،150 اينچ28 1544،461،30055،423،69071،326،690 سرجوش

106،443،350 اينچ30 1647،481،74059،205،45076،231،220 سرجوش

115،636،100 اينچ32 1750،543،45062،999،81081،120،270 سرجوش

125،311،340 اينچ34 1853،599،27066،858،80086،180،160 سرجوش

135،620،440 اينچ36 1956،727،46070،714،60091،060،310 سرجوش

146،947،000 اينچ38 2059،621،85074،357،48096،039،910 سرجوش

159،050،290 اينچ40 2162،764،15078،378،350101،102،850 سرجوش

172،044،680 اينچ42 2265،829،82082،235،200106،057،360 سرجوش

191،608،500 اينچ46 2371،897،06089،726،880115،836،710 سرجوش

207،169،350 اينچ48 2475،000،48093،598،440120،798،440 سرجوش

229،721،860 اينچ52 2581،100،910101،219،260130،679،660 سرجوش

255،322،140 اينچ56 2687،091،960108،993،930142،203،770 سرجوش

281،812،860 اينچ60 2793،775،620117،277،770152،838،610 سرجوش

332،916،630 اينچ72 28112،832،930141،175،210183،944،480 سرجوش

369،753،360 اينچ78 29122،974،660153،402،840199،862،650 سرجوش
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05061
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب پچ، تسمه و غالف غير متداول 0506
050664

گروه كد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

نصب پچ، تسمه و غالف غير متداول 0195،990 كيلوگرم

64
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05071
رديف

بهاي واحد (ريال)

O_let 0507 بر خطوط لوله زيرزمينيآماده سازي و نصب
050764

گروه كد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

011،392،040 اينچ1زير  عدد

021،823،460 اينچ1 عدد

032،851،270 اينچ2 عدد

043،984،070 اينچ3 عدد

055،217،870 اينچ4 عدد

067،018،410 اينچ5 عدد

078،362،230 اينچ6 عدد

65



1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05081
رديف

بهاي واحد (ريال)

رفع نشتي لوله و اتصاالت فايبر گالس زيرزميني 0508
050864

گروه كد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

01161،120 اينچ1 سر لوله

02241،880 اينچ1/2 1 سر لوله

03992،230 اينچ2 سر لوله

041،458،420 اينچ3 سر لوله

051،923،640 اينچ4 سر لوله

062،409،460 اينچ5 سر لوله

072،874،680 اينچ6 سر لوله

083،806،080 اينچ8 سر لوله

094،756،170 اينچ10 سر لوله

105،747،440 اينچ12 سر لوله

116،738،720 اينچ14 سر لوله

127،730،000 اينچ16 سر لوله

137،871،310 اينچ16 سر لوله

1413،725،230 اينچ20 سر لوله

1516،321،880 اينچ24 سر لوله
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05091
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله هاي پلي اتيلن 0509
050964

گروه كد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زميني

D mm=110 011،205،380 سر لوله

D mm=125 021،267،750 سر لوله

D mm=160 031،722،760 سر لوله

D mm=200 044،262،090 سر لوله

D mm=250 054،557،810 سر لوله

D mm=315 065،609،450 سر لوله

D mm=355 075،806،590 سر لوله

D mm=400 086،801،600 سر لوله

D mm=500 097،294،490 سر لوله
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم-عمليات تكميلي

فصل ششم- عمليات تکميلی

پرتونگاری صنعتی دارای مجوز می باشد. ١.انجام عمليات آزمایش های پرتونگاری در ردیف های این فصل مربوط توسط شرکت های متخصص

٢.در ردیف های مربوط به پرتونگاری این فصل، هزینه های مربوط به تهيه فيلم رادیو گرافی، انجام عمليات آماده سازی فبلم، عکسبرداری از جوش ها با اشعه

(Source) شدن افراد متفرقه به محل پرتونگاری  متناسب آزمایش، تهيه چشمه، ظهور، ثبوت، تفسير فيلم و رعایت کليه موارد ایمنی از جمله مراقبت از  نزدیک

منظور شده است.

.٣.تفاوت ضخامت جدار لوله شير و اتصال ها باعث تغيير بها در نرخ پرتونگاری نخواهد شد

 در بهای واحد ردیف منظور گردیده است.PT)" هزینه تامين مجموعه اسپری ٤PT. در ردیف " اجرای تست مایع نافذ (

،Spade پيچ مهره، هيدرواستاتبک(ازقبل گسکت، استقرار و جابجایی نفرات، ماشين آالت، مصالح و قطعات الزم برای آزمایش  ٥. هزینه های مربوط به تامين،

Blind Flange، ،فشار سنج و کليه لوازم مربوط به تخليه خط به همراه فعاليت تخليه و خشک نمودن خط) برای تمام  شيرهای مربوط به آزمایش هيدرواستاتيک

سایزهای لوله بر روی خطو لوله نفت و گاز و همچنين موارد ایمنی و سایر هزینه های مشابه در بهای واحد ردیف های این فصل منظور شده است.

و استقرار آزمایشگاه و تاریکخانه با تجهيزات آن و تاسيسات حرارتی برودنی و مانند اینها و همچنين هزینه های مربوط به آماده نمودن دستگاه ٦. هزینه تامين 

و برچيدن کارگاه منظور شده است. وسایل نقليه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن ها در هزینه های تجهيز تامين ها،

٧. هزینه های مربوط به تهيه روش آزمایش خط لوله، آماده سازی و تقسيم بندی خط لوله به قطعات مورد نياز برای آزمایش، تهيه و نصب ارسال و دریافت کننده

توبک ها با تمام شيرآالت و اتصاالت در صورت وجود، تهيه ابزار و تجهيزات ثبت فشار و اخذ گواهی کاليبراسبون قبل از هر بار استفاده، نصب شيرهای تخليه و

هواگيری و سایر موارد مشابه در بهای واحد ردیف های این فصل منظور شده است.

٨.بابت نصب بودن یا نبودن شيرهای اصلی در مسير خط هنگام آزمایش هيدروستاتيک هيچ گونه اضافه یا کسر بهایی به ردیف های مربوط به آزمایش خط تعلق

نمی گيرد.

٩. چنانچه به دالیلی خارج از قصور پيمانکار از جمله تاخير در تحویل مصالح شيرآالت جدا از خط مورد آزمایش هيدروستاتيک قرار گيرد هزینه مربوط به این عمليات

مطابق ردیف های مربوط به انجام آزمایش ایستایی شيرآالت (فصل اول) محاسبه می شود.

١٠. ردیف "آماده سازی آزمایش ایستایی و جمع آوری و آزاد نمودن خط لوله پس از انجام آزمایش ایستایی" شامل تهيه روش تفصيلی آزمایش ایستایی،

فرآیند هيدروتست و در انتها جداسازی اتصاالت و نصب درپوش ها و بازکردن دریوش ها، نصب تجهيزات و اتصاالت  مورد نياز آزمایش، سایر اقدامات ضروری شروع

سایر اقدامات ضروری جهت در سرویس قرار گرفتن خط می باشد (هزینه باز و بسته کردن فلنج و نصب اتصاالت جوشی جهت ایجاد ونت در این ردیف در نظر

).گرفته نشده است

١١.در ردیف "پر کردن خط با سيال تست و تخليه با فشار پس از تکميل فرآیند آزمایش ایستایی" هزینه حمل آب از فاصله ٥ کيلومتری منظور گردیده است. تامين

آب در این ردیف بر عهده کارفرما است .

١٢. ردیف" پر کردن خط با سيال تست و تخليه با فشار پس از تکميل فرآیند آزمایش ایستایی" شامل انجام عمليات فلشينگ نيز می گردد.

١٣.ردیف" آزمایش ایستایی خط لوله " شامل فرآیند های افزایش و کاهش فشار در خطوط و فرآیند مورد نياز آزمایش ایستایی طبق استاندارد و روش اجرایی و

ثبت گزارشات مورد نياز می باشد.

١٤. در صورت قصور پيمانکار و لزوم تکرار عمليات هيدروتست، تامين آب به عهده و هزینه پيمانکار می باشد.

١٥.تست هيدرواستاتيک مخازن شامل کليه عمليات الزم از جمله لوله کشی از محل انشعاب آتش نشانی، بستن کليه منهول ها و بازرسی از کليه قسمت

 ) می باشد.  در ردیف های تست هيدرواستاتيک مخازن تامين پمپ با کارفرماAPI٦٥٣ و API٦٥٠های مخزن و برطرف کردن عيوب احتمالی (مطابق استاندارد 

است. هزینه های مربوط به لوله کشی، نصب اتصاالت و نصب پمپ در مسير تخليه در بهای واحد این ردیف ها دیده شده است.

 و تجهيزات مورد نياز جهتUT دستگاه MTدستگاه  ،١٦Oil Test. جهت انجام تست های مختلف تجهيزات مورد نياز از جمله باکس وکبوم، پمپ مورد نياز جهت 

 در بهای واحد ردیف های این فصل دیده شده است. PWHT رادیوگرافی  و

 گازوئيل و کيت کلرسنج در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ گردیده است. ، MT و PT ١٧.جهت انجام تست های مختلف هزینه مواد مصرفی
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم-عمليات تكميلي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 06011
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايشات خطوط لوله 0601
060164

گروه كد

فصل ششم-عمليات تكميلي

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ4اتصاالت فوالدي 

014،252،330 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ6اتصاالت فوالدي 

024،356،450 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ8اتصاالت فوالدي 

035،526،780 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ10اتصاالت فوالدي 

045،630،890 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ12اتصاالت فوالدي 

056،801،220 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ16اتصاالت فوالدي 

068،075،660 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ18اتصاالت فوالدي 

078،179،770 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ20اتصاالت فوالدي 

089،350،100 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ22اتصاالت فوالدي 

099،454،210 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ24اتصاالت فوالدي 

1010،624،550 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ26اتصاالت فوالدي 

1110،728،660 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ28اتصاالت فوالدي 

1211،898،990 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ30اتصاالت فوالدي 

1312،003،100 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ32اتصاالت فوالدي 

1413،173،430 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ34اتصاالت فوالدي 

1514،343،760 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ36اتصاالت فوالدي 

1614،447،880 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ38اتصاالت فوالدي 

1715،618،200 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ40اتصاالت فوالدي 

1815،722،310 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ42اتصاالت فوالدي 

1916،892،640 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ46اتصاالت فوالدي 

2018،167،090 سرجوش
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم-عمليات تكميلي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 06011
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايشات خطوط لوله 0601
060164

گروه كد

فصل ششم-عمليات تكميلي

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ48اتصاالت فوالدي 

2118،271،200 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ52اتصاالت فوالدي 

2219،545،640 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ56اتصاالت فوالدي 

2320،820،090 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ60اتصاالت فوالدي 

2422،094،530 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ72اتصاالت فوالدي 

2526،984،070 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ78اتصاالت فوالدي 

2628،362،630 سرجوش

PT) اجراي تست مايع نافذ( 273،197،940 مترطول

آماده سازي آزمايش ايستايي و جمع
آوري و آزاد نمودن خط لوله پس از انجام

آزمايش ايستايي

286،477،130 مقطوع

پر كردن خط با سيال تست و تخليه با
فشار پس از تكميل فرآيند آزمايش

ايستايي

29933،760 متر مكعب

آزمايش ايستايي خط لوله 3010،655،870 مقطوع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم-عمليات تكميلي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 06021
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايشات خطوط لوله در اسكله  0602
060264

گروه كد

فصل ششم-عمليات تكميلي

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ4اتصاالت فوالدي 

014،252،330 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ6اتصاالت فوالدي 

024،356،450 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ8اتصاالت فوالدي 

035،526،780 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ10اتصاالت فوالدي 

045،630،890 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ12اتصاالت فوالدي 

056،801،220 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ16اتصاالت فوالدي 

068،075،660 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ18اتصاالت فوالدي 

078،179،770 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ20اتصاالت فوالدي 

089،350،100 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ22اتصاالت فوالدي 

099،454،210 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ24اتصاالت فوالدي 

1010،624،550 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ26اتصاالت فوالدي 

1110،728،660 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ28اتصاالت فوالدي 

1211،898،990 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ30اتصاالت فوالدي 

1312،003،100 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ32اتصاالت فوالدي 

1413،173،430 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ34اتصاالت فوالدي 

1514،343،760 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ36اتصاالت فوالدي 

1614،447،880 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ38اتصاالت فوالدي 

1715،618،200 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ40اتصاالت فوالدي 

1815،722،310 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ42اتصاالت فوالدي 

1916،892،640 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ46اتصاالت فوالدي 

2018،167،090 سرجوش
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم-عمليات تكميلي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 06021
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايشات خطوط لوله در اسكله  0602
060264

گروه كد

فصل ششم-عمليات تكميلي

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ48اتصاالت فوالدي 

2118،271،200 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ52اتصاالت فوالدي 

2219،545،640 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ56اتصاالت فوالدي 

2320،820،090 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ60اتصاالت فوالدي 

2422،094،530 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ72اتصاالت فوالدي 

2526،984،070 سرجوش

پرتو نگاري از جوش لوله، شيرآالت و
 اينچ78اتصاالت فوالدي 

2628،362،630 سرجوش

PT) اجراي تست مايع نافذ( 273،197،940 مترطول

آماده سازي آزمايش ايستايي و جمع
آوري و آزاد نمودن خط لوله پس از انجام

آزمايش ايستايي

286،477،130 مقطوع

پر كردن خط با سيال تست و تخليه با
فشار پس از تكميل فرآيند آزمايش

ايستايي

29933،760 متر مكعب

آزمايش ايستايي خط لوله 3010،655،870 مقطوع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم-عمليات تكميلي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 06031
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايشات مكانيكي تجهيزات ثابت 0603
060364

گروه كد

فصل ششم-عمليات تكميلي

 تا140تست هيدرواستاتيك مخزن 
 هزار بشكه اي272

01414،281،280 مقطوع

 تا400تست هيدرواستاتيك مخازن 
 هزار بشكه اي600

02441،980،980 مقطوع

تست هيدرواستاتيك مخازن بيش از
 هزار بشكه اي600

03488،929،620 مقطوع

اجراي وكيوم تست كف و سقف مخزن 0425،650 مترطول

Oil Test 0517،710 اجراي آزمايش مترطول

PT) اجراي تست مايع نافذ( 062،886،100 مترطول

UT) اجراي آزمايش اولتراسونيك( 07643،310 مترطول

MT) اجراي آزمايش ذرات مغناطيسي( 08668،030 مترطول

RT) اجراي تست راديوگرافي( 093،213،140 مترطول

PWHT) تنش زدايي بدنه مخزن( 1015،824،340 مترطول

Air Test براي ورق اجراي آزمايش 
هاي تقويتي نازل ها براساس قطر نازل

11222،420 اينچ قطر

كلر سنجي كف و يك متر از ديواره مخزن
به وسيله كيت كلر سنج

1224،720 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

فصل هفتم- کابل و سيم کشی

ولتاژی که در استاندارد مذکور وجود ندارد از  می باشد در صورت استفاده از سطوح٢٧٠-١IPS-M-EI.دسته بندی کابل ها از لحاظ سطح ولتاژ براساس استاندارد 

ردیف مربوط به اولين سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر استفاده می شود.

٢. ردیف های این فصل شامل انواع کابل های قدرت،کنترل، مخابرات،شبکه و حفاظت کاتدیک می باشد.

٣. در ردیف های این فصل منظور از واحد سطح مقطع  مجموع سطح مقطع هادی های بکار رفته در کابل ها است. (به عنوان مثال سطح مقطع برای کابل

٩٥+٧٠×٣ ميليمتر مربع، معادل ٣٥٥ ميليمتر مربع است).

، سطح مقطع هررشته است.٤A. ردیف های این فصل ، پارامتر

٥. هزینه عمليات های اجرایی بازبينی قرقره کابل در انبار کارفرما، تحویل گيری و حمل قرقره از انبار کارفرما به انبار پيمانکار، حمل قرقره از انبار پيمانکار به حمل

اجرا و قرار دادن آن روی خرک کابل، خواباندن کابل یا سيم در محل تعيين شده طبق نقشه و مشخسات فنی، مرتب کردن، مهار کردن و نصب شماره کابل یا

سيم و تحویل به کارفرما در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ شده است.

٦. هزینه یک مرحله تست عایقی و تلفن چک در بهای واحد ردیف های این فصل در نظر گرفته شده است در صورت نياز به سایر تست ها یا تست عایقی اضافه

هزینه آن جداگانه محاسبه می شود.

٧. در بهای واحد ردیف های این فصل انواع عایق و پوشش کابل ها در نظر گرفته شده است و تنوع آنها مبلغی به قيمت ردیف ها اضافه نمی کند.

٨. انجام هرگونه سوئيچينگ و ایجاد شرایط ایمن جهت انجام فعاليت در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ شده است.

٩. منظور از کابل کشی زیر زمينی، فقط اجرای کابل داخل ترانشه بتنی و یا کابل خاکی می باشد.

١٠. قيمت اجرای کابل روی انواع سينی و نردبان کابل یکسان است.

١١. انجام عمليات جمع آوری کابل بر روی قرقره به منظور استفاده مجدد از کابل، با ردیف های کابل کشی قابل پرداخت است.

١٢. در ردیف های نصب و خواباندن کابل های فشار متوسط درون کابل یا ترانشه هزینه عمليات مربوط به کارهای خاکی منظور نگردیده است و این هزینه از

ردیف های فهرست بهای عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی محاسبه می گردد.

١٣.هزینه انجام عمليات بست ها و تمام متعلقات مربوط برای نصب انواع کابل ها، در بهای واحد ردیف های این فصل منظور شده است.

١٤.در محاسبه بهای ردیف های سر سيم بندی کابل ها هزینه فرم دادن کابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی، جدا کردن پوشه و عایق و نصب

سرسيم یا کابلشو یا سرکابل، پوشاندن قسمت های برق دار هادی، آرایش دادن و شماره گذاری سيم و کابل ها و رشته ها لحاظ شده است.

١٥.ردیف های اجرای سرسيم، کابلشو و سرکابل مربوط به تمام رشته ها می باشد.

.) سيم می باشد١٦Core.منظور از واحد "سر" انتهای رشته کابل شامل یک یا چند رشته (

.) با ردیف متناظر به طور یکسان پرداخت می شود١٧indoor/outdoor. هزینه انجام عمليات اجرای سرکابل های داخلی و خارجی(

اجرا، نصب و تست های احتمالی (براساس سازی، آماده مراحل اجرای کار شامل حمل، کابلشو و سرکابل، ١٨. در بهای واحد ردیف های اجرای سرسيم،

دستورالعمل سازنده و مطابق استاندارد)می باشد.

١٩. کابل های فشار ضعيف شامل کابل های کمتر از ١٠٠٠ولت می باشد.

٢٠. منظور از عبارت"کابل های فرسوده" کابل هایی است که جنبه ضایعاتی داشته و پس از جمع آوری دیگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

بارگيری و تخليه در بهای واحد ردیف لحاظ  شده جمع آوری دسته بندی، ٢١.در ردیف جمع آوری کابل های فرسوده عمليات بریدن کابل ها در قطعات قابل حمل،

است.

 جهت تعيين سطح مقطع مالک باالترین سایز هادی فاز می باشد.٢٢core. در کابل های  ٤&٥ 

٢٣. هزینه اجرای کابل های مخابرات و شبکه در این فصل براساس تعداد زوج های هرکابل محاسبه گردیده است و تفاوت قطر کابل تغييری در هزینه ایجاد نمی

کند.

٢٤.در بهای واحد ردیف نصب اسپليتر، هزینه اجرای عمليات اتصال کابل ورودی و خروجی و سرفيش زنی کابل لحاظ شده است.

" مجموعه تست های منجر به تعيين محل عيب یک مورد محسوب می گردد.٢٥Cable Fault Finder. ردیف " عيب یابی با دستگاه های عيب پاب 

انجام تست و تکميل برگه بازدید و گزارش  لحاظ شده است. حمل ابزارآالت، ٢٦. در بهای واحد تمامی ردیف های تست،

 جهت انجام اتصاالت می باشد.٢٧Phase out. ردیف" تست توالی فاز" شامل انواع تست 

 قابل پرداخت می باشد.٢٨Cable Fault Finder. عمليات عيب یابی سيم کشی داخل ساختمان و تاسيسات از ردیف" عيب یابی با دستگاه های عيب یاب 

٢٩. در بهای واحد ردیف های نصب کاندوئيت، قيمت تمامی مراحل شامل حمل،برشکاری، رزوه کاری،خم کاری، نصب انواع اتصاالت، نصب مهارها و اتصال بست

ها تراز کردن و تست پيوستگی لحاظ شده است.

٣٠. در ردیف های نصب کاندوئيت لوله های فلزی شامل انواع لوله های فوالدی سياه، لوله های گالوانيزه ،لوله های گالوانيزه عمقی داغ، فوالدی گالوانيزه بدون

درز و لوله های فوالدی قابل انعطاف و لوله های غيرفلزی شامل انواع لوله با ماهيت اصلی غير فلز مانند پی وی سی، پلی اتيلن در انواع سخت یا قابل

انعطاف(با الیه فلزی تقویتی با بدون آن) است. همچنين در خصوص داکت های پالستيکی انواع مختلف داکت غير فلزی با قابليت نصب بر روی دیوار، سقف یا

کف مورد نظر می باشد.

٣١ در ردیف های نصب گلند، هزینه تمامی مراحل اجرا شامل حمل، نصب، فرم دهی و آرایش کابل، آماده سازی گلند پليت، نصب مهارها و اتصال ارت،

ترازکردن، نصب شرود در بهای واحد ردیف ها لحاظ شده است.

به عدد باالتر موجود گرد می شود. سایز لوله پس از محاسبه و تبدیل،  یا اینج به ميليمتر،٣٢PG. در ردیف های نصب کاندوئيت و گلند، جهت تبدیل سایز از 

٣٣.براي انجام اتصاالت (مفصل بندي) به تعداد سرسيم هاي هر مفصل ضريب ١٫٣ به بهاي واحد رديف هاي سرسيم بندي اعمال مي گردد.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07011 [2] 07012 [3] 07013 [4] 07014

 كيلو ولت و بيشتر 33كيلو ولت33تا كمتر از 11بين  كيلو ولت11 تا كمتر از 3,3بين  كيلوولت3,3كمتر از 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي - بدون زره زيرزميني 0701
070164

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 160=سطح مقطع 01151،500168،3300 متر

>>mm² 40252،500= سطح مقطع 16 02159،470178،240252،500 متر

>>mm² 64429،860= سطح مقطع 40 03257،920286،570343،890 متر

>>mm² 100573،150= سطح مقطع 64 04271،490303،430429،860 متر

>>mm² 140515،830= سطح مقطع 100 05286،570322،390396،790 متر

>>mm² 190704،400= سطح مقطع 140 06422،640469،600563،520 متر

>>mm² 200939،200= سطح مقطع 190 07444،880497،220704،400 متر

>>mm² 300845،280= سطح مقطع 200 08469،600528،300650،220 متر

>>mm² 4501،121،420= سطح مقطع 300 09672،850747،610897،130 متر

>>mm² 5001،223،360= سطح مقطع 450 10708،260791،590961،210 متر

>>mm² 6501،483،580= سطح مقطع 500 11890،150989،0601،186،870 متر

>>mm² 8001،618،460= سطح مقطع 650 12937،0001،047،2401،271،640 متر

>>mm² 10001،780،300= سطح مقطع 800 13989،0601،112،6901،369،460 متر

>>mm² 12001،978،110= سطح مقطع 1000 141،047،2401،186،8701،483،580 متر

mm²> 2،225،380سطح مقطع  1200 151،112،6901،271،6401،618،460 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07021 [2] 07022 [3] 07023 [4] 07024

 كيلو ولت و بيشتر 33كيلو ولت33تا كمتر از 11بين  كيلو ولت11 تا كمتر از 3,3بين  كيلوولت3,3كمتر از 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي - زره دار زيرزميني 0702
070264

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 160=سطح مقطع 01187،070207،8600 متر

>>mm² 40292،020= سطح مقطع 16 02196،920220،080292،020 متر

>>mm² 64495،070= سطح مقطع 40 03316،600351،780396،050 متر

>>mm² 100660،090= سطح مقطع 64 04333،270372،480495،070 متر

>>mm² 140594،080= سطح مقطع 100 05351،780395،750456،990 متر

>>mm² 190759،570= سطح مقطع 140 06472،290524،760607،650 متر

>>mm² 2001،012،750= سطح مقطع 190 07497،150555،630759،570 متر

>>mm² 300911،480= سطح مقطع 200 08524،760590،360701،140 متر

>>mm² 4501،195،740= سطح مقطع 300 09739،740821،930956،590 متر

>>mm² 5001،304،440= سطح مقطع 450 10778،670870،2801،024،920 متر

>>mm² 6501،581،300= سطح مقطع 500 11978،0901،086،7701،265،040 متر

>>mm² 8001،725،050= سطح مقطع 650 12998،7101،116،2101،355،400 متر

>>mm² 10001،897،560= سطح مقطع 800 131،054،2001،185،9701،459،660 متر

>>mm² 12002،108،390= سطح مقطع 1000 141،116،2101،265،0401،581،300 متر

mm²> 2،371،940سطح مقطع  1200 151،185،9701،355،4001،725،050 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07031 [2] 07032 [3] 07033 [4] 07034

 كيلو ولت و بيشتر 33 كيلوولت33 تا كمتر از 11بين كيلو ولت11تا كمتر از 3,3بين  كيلوولت3,3كمتر از 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي - زيرزميني زره دار با غالف سربي 0703
070364

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 160=سطح مقطع 01210،780234،2100 متر

>>mm² 40311،790= سطح مقطع 16 02221،880247،980331،550 متر

>>mm² 64527،670= سطح مقطع 40 03355،730395،250448،220 متر

>>mm² 100703،560= سطح مقطع 64 04374،450418،500560،280 متر

>>mm² 140633،210= سطح مقطع 100 05395،250444،660517،180 متر

>>mm² 190814،730= سطح مقطع 140 06555،030616،700695،910 متر

>>mm² 2001،086،310= سطح مقطع 190 07584،250652،980869،890 متر

>>mm² 300977،680= سطح مقطع 200 08616،700693،790802،980 متر

>>mm² 4501،270،060= سطح مقطع 300 09851،230945،8101،075،510 متر

>>mm² 5001،385،520= سطح مقطع 450 10896،0301،001،4401،152،330 متر

>>mm² 6501،679،010= سطح مقطع 500 111،124،6601،249،6201،421،380 متر

>>mm² 8001،725،050= سطح مقطع 650 121،122،1401،254،1501،439،150 متر

>>mm² 10001،897،560= سطح مقطع 800 131،184،4801،332،5401،549،850 متر

>>mm² 12002،108،390= سطح مقطع 1000 141،254،1501،421،3801،679،010 متر

mm²> 2،371،940سطح مقطع  1200 151،332،5401،522،9001،831،640 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07041 [2] 07042 [3] 07043 [4] 07044

 كيلو ولت و بيشتر 33 كيلو ولت33تا كمتر از 11بين كيلو ولت11تا كمتر از 3,3بين  كيلوولت3,3كمتر از 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي - بدون زره روي سيني، نردبان كابل يا كاندوئيت 0704
070464

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 160=سطح مقطع 01163،360188،1000 متر

>>mm² 40292،020= سطح مقطع 16 02171،960199،160292،020 متر

>>mm² 64495،070= سطح مقطع 40 03277،480319،180396،050 متر

>>mm² 100660،090= سطح مقطع 64 04292،080337،950495،070 متر

>>mm² 140594،080= سطح مقطع 100 05308،310359،070456،990 متر

>>mm² 190842،310= سطح مقطع 140 06472،290543،150673،850 متر

>>mm² 2001،123،080= سطح مقطع 190 07497،150575،100842،310 متر

>>mm² 3001،010،770= سطح مقطع 200 08524،760611،050777،520 متر

>>mm² 4501،307،220= سطح مقطع 300 09739،740846،7101،045،780 متر

>>mm² 5001،426،060= سطح مقطع 450 10778،670896،5101،120،480 متر

>>mm² 6501،727،860= سطح مقطع 500 11978،0901،119،3401،382،290 متر

>>mm² 8001،938،240= سطح مقطع 650 121،060،4301،219،6701،522،900 متر

>>mm² 10002،132،060= سطح مقطع 800 131،119،3401،295،9001،640،050 متر

>>mm² 12002،368،960= سطح مقطع 1000 141،185،1801،382،2901،776،720 متر

mm²> 2،665،080سطح مقطع  1200 151،259،2601،481،0301،938،240 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07051 [2] 07052 [3] 07053 [4] 07054

 كيلو ولت و بيشتر 33 كيلو ولت33 تا كمتر از 11بين كيلو ولت11تا كمتر از 3,3بين  كيلوولت3,3كمتر از 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي - بدون زره روي سيني، نردبان كابل يا كاندوئيت در اسكله 0705
070564

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 160=سطح مقطع 01246،590284،3200 متر

>>mm² 40441،980= سطح مقطع 16 02259،570301،040441،980 متر

>>mm² 64845،920= سطح مقطع 40 03471،720544،040676،740 متر

>>mm² 1001،127،900= سطح مقطع 64 04496،550576،050845،920 متر

>>mm² 1401،015،110= سطح مقطع 100 05524،140612،050780،850 متر

>>mm² 1901،417،130= سطح مقطع 140 06791،370912،0301،133،700 متر

>>mm² 2001،889،500= سطح مقطع 190 07833،020965،6801،417،130 متر

>>mm² 3001،700،550= سطح مقطع 200 08879،3001،026،0301،308،120 متر

>>mm² 4502،230،470= سطح مقطع 300 091،254،3901،440،3701،784،380 متر

>>mm² 5002،433،240= سطح مقطع 450 101،320،4101،525،1001،911،830 متر

>>mm² 6502،891،390= سطح مقطع 500 111،626،7601،867،5502،313،110 متر

>>mm² 8003،252،490= سطح مقطع 650 121،769،2602،040،9802،555،530 متر

>>mm² 10003،577،740= سطح مقطع 800 131،867،5502،168،5402،752،110 متر

>>mm² 12003،975،270= سطح مقطع 1000 141،977،4102،313،1102،981،450 متر

mm²> 4،472،180سطح مقطع  1200 152،100،9902،478،3303،252،490 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07061 [2] 07062 [3] 07063 [4] 07064

 كيلو ولت و بيشتر 33 كيلو ولت33 تا كمتر از 11بين كيلو ولت11تا كمتر از 3,3بين كيلوولت3,3كمتر از 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي - زره دار روي سيني، نردبان كابل يا كاندوئيت  0706
070664

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 0 16=سطح مقطع 01202،480233،5500 متر

>>mm² 40339،450= سطح مقطع 16 02213،140247،280339،450 متر

>>mm² 64573،320= سطح مقطع 40 03342،040394،170458،660 متر

>>mm² 100764،430= سطح مقطع 64 04360،040417،350573،320 متر

>>mm² 140687،980= سطح مقطع 100 05380،040443،440529،220 متر

>>mm² 190911،270= سطح مقطع 140 06529،380609،350729،010 متر

>>mm² 2001،215،020= سطح مقطع 190 07557،250645،190911،270 متر

>>mm² 3001،093،520= سطح مقطع 200 08588،200685،520841،170 متر

>>mm² 4501،400،130= سطح مقطع 300 09816،670935،9001،120،100 متر

>>mm² 5001،527،410= سطح مقطع 450 10859،650990،9501،200،110 متر

>>mm² 6501،850،000= سطح مقطع 500 111،079،2201،236،5901،480،000 متر

>>mm² 8002،076،810= سطح مقطع 650 121،134،4801،305،8801،631،780 متر

>>mm² 10002،284،490= سطح مقطع 800 131،197،5101،387،5001،757،300 متر

>>mm² 12002،538،330= سطح مقطع 1000 141،267،9501،480،0001،903،740 متر

mm²> 2،855،620سطح مقطع  1200 151،347،2001،585،7202،076،810 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07071 [2] 07072 [3] 07073 [4] 07074

 كيلو ولت و بيشتر 33 كيلو ولت33 تا كمتر از 11بين كيلو ولت11تا كمتر از 3,3بين  كيلوولت3,3كمتر از 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي - زره دار روي سيني، نردبان كابل يا كاندوئيت در اسكله 0707
070764

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 0 16=سطح مقطع 01307،960355،6100 متر

>>mm² 40516،370= سطح مقطع 16 02324،170376،530516،370 متر

>>mm² 64989،250= سطح مقطع 40 03589،970681،400791،400 متر

>>mm² 1001،319،000= سطح مقطع 64 04621،020721،480989،250 متر

>>mm² 1401،187،100= سطح مقطع 100 05655،520766،570913،150 متر

>>mm² 1901،539،840= سطح مقطع 140 06892،9801،029،8301،231،870 متر

>>mm² 2002،053،120= سطح مقطع 190 07939،9801،090،4101،539،840 متر

>>mm² 3001،847،810= سطح مقطع 200 08992،2001،158،5601،421،390 متر

>>mm² 4502،405،250= سطح مقطع 300 091،399،1001،608،1601،924،200 متر

>>mm² 5002،623،910= سطح مقطع 450 101،472،7401،702،7602،061،640 متر

>>mm² 6503،116،550= سطح مقطع 500 111،813،1902،083،7002،493،240 متر

>>mm² 8003،507،950= سطح مقطع 650 121،905،7802،199،9202،756،240 متر

>>mm² 10003،858،740= سطح مقطع 800 132،011،6502،337،4102،968،260 متر

>>mm² 12004،287،490= سطح مقطع 1000 142،129،9802،493،2403،215،620 متر

mm²> 4،823،430سطح مقطع  11200  152،263،1102،671،3303،507،950 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07081 [2] 07082 [3] 07083 [4] 07084

 كيلو ولت و بيشتر 33 كيلو ولت33 تا كمتر از 11بين كيلو ولت11تا كمتر از 3,3بين  كيلوولت3,3كمتر از 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي - زره دار با غالف سربي روي سيني، نردبان كابل يا كاندوئيت 0708
070864

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 0 16=سطح مقطع 01228،570263،8500 متر

>>mm² 40363،160= سطح مقطع 16 02240،600279،370386،880 متر

>>mm² 64612،440= سطح مقطع 40 03385،070444،160521،260 متر

>>mm² 100816،590= سطح مقطع 64 04405،340470،290651،570 متر

>>mm² 140734،930= سطح مقطع 100 05427،860499،680601،450 متر

>>mm² 190980،220= سطح مقطع 140 06624،540719،680839،340 متر

>>mm² 2001،306،960= سطح مقطع 190 07657،410762،0101،049،180 متر

>>mm² 3001،176،270= سطح مقطع 200 08693،930809،640968،470 متر

>>mm² 4501،493،030= سطح مقطع 300 09944،8701،084،5401،268،750 متر

>>mm² 5001،628،760= سطح مقطع 450 10994،6001،148،3401،359،370 متر

>>mm² 6501،972،140= سطح مقطع 500 111،247،7701،432،0201،675،430 متر

>>mm² 8002،076،810= سطح مقطع 650 121،282،5901،478،3201،740،660 متر

>>mm² 10002،284،490= سطح مقطع 800 131،353،8501،570،7101،874،560 متر

>>mm² 12002،538،330= سطح مقطع 1000 141،433،4801،675،4302،030،770 متر

mm²> 2،855،620سطح مقطع  1200 151،523،0801،795،1002،215،380 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07091 [2] 07092 [3] 07093 [4] 07094

  كيلو ولت و بيشتر 33 كيلو ولت33 تا كمتر از 11بين  كيلو ولت11 تا كمتر از 3,3بين  كيلوولت3,3كمتر از 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي - زره دار با غالف سربي روي سيني، نردبان كابل يا كاندوئيت در اسكله 0709
070964

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 0 16=سطح مقطع 01348،880403،1400 متر

>>mm² 40553،560= سطح مقطع 16 02367،240426،850590،760 متر

>>mm² 641،060،910= سطح مقطع 40 03668،790772،960906،060 متر

>>mm² 1001،414،550= سطح مقطع 64 04703،990818،4301،132،570 متر

>>mm² 1401،273،090= سطح مقطع 100 05743،100869،5801،045،450 متر

>>mm² 1901،662،560= سطح مقطع 140 061،062،3301،226،1801،428،220 متر

>>mm² 2002،216،750= سطح مقطع 190 071،118،2401،298،3101،785،270 متر

>>mm² 3001،995،070= سطح مقطع 200 081،180،3701،379،4501،647،950 متر

>>mm² 4502،580،020= سطح مقطع 300 091،640،2901،887،8002،203،840 متر

>>mm² 5002،814،570= سطح مقطع 450 101،726،6301،998،8502،361،260 متر

>>mm² 6503،341،710= سطح مقطع 500 112،123،9102،443،9602،853،490 متر

>>mm² 8003،507،950= سطح مقطع 650 122،178،8102،517،7902،956،960 متر

>>mm² 10003،858،740= سطح مقطع 800 132،299،8602،675،1503،184،420 متر

>>mm² 12004،287،490= سطح مقطع 1000 142،435،1402،853،4903،449،780 متر

mm²> 4،823،430سطح مقطع  1200 152،587،3403،057،3103،763،400 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07101
رديف

بهاي واحد (ريال)

جمع آوري كابل فرسوده 0710
071064

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

بريدن و جمع آوري كابل هاي فرسوده  0115،082،200 تن

بريدن و جمع آوري كابل هاي فرسوده در
اسكله 

0219،594،230 تن
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07111 [2] 07112

) مفتولي Solidافشان و نيمه افشان  )
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيم كشي 0711
071164

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 01145،940153،620 0/5=سطح مقطع متر

>>mm² 1/5= سطح مقطع 0/5 02162،160171،690 متر

>>mm² 6= سطح مقطع 1/5 03182،430194،590 متر

>>mm² 16= سطح مقطع 6 04208،490224،520 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07121 [2] 07122

) مفتولي Solidافشان و نيمه افشان  )
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيم كشي در اسكله 0712
071264

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 01202،270212،910 0/5=سطح مقطع متر

>>mm² 1/5= سطح مقطع 0/5 02224،740237،960 متر

>>mm² 6= سطح مقطع 1/5 03252،830269،690 متر

>>mm² 16= سطح مقطع 6 04288،950311،180 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07131
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماسه ريزي و قالب گذاري داخل ترانشه  0713
071364

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

ماسه ريزي 01529،820 متر مكعب

بلوك چيني 02719،360 متر مربع

اجراي نوار خطر 03126،270 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07141
رديف

بهاي واحد (ريال)

فعاليت هاي مخابرات 0714
071464

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
Coaxial Cable درون داكت - 

0186،050 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
Coaxial CableRG 58  از نوع  

02104،290 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
Coaxial CableRG 213  از نوع  

03124،180 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري فيبر
up to core outdoor - 12  نوري  -

درون داكت زيرزميني

04212،920 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري فيبر
equal core up to 12 نوري   

core outdoor48 -درون داكت 
زيرزميني

05340،820 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري فيبر
equal or more than 48    نوري 

core outdoor درون داكت-
زيرزميني

06437،920 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
up to core - 12  فيبر نوري 

outdoorدفن در خاك -

07161،580 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
equal core up to 24 فيبر نوري   

core outdoor48 -دفن در خاك 

08243،140 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
equal or more than فيبر نوري   

core outdoor 48 دفن در خاك -

09335،250 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
up to core - 12  فيبر نوري 

indoorداخل داكت يا سيني -
Indoor)(

10181،260 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
equal core up to 24 فيبر نوري   

core indoor48 -داخل داكت يا 
Indoor) سيني(

11264،250 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابلفيبر
equal or more than 48    نوري 

core indoor داخل داكت يا سيني - 
Indoor)(

12356،360 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري
CAT & CAT -داخل داكت6  5كابل

13148،760 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07141
رديف

بهاي واحد (ريال)

فعاليت هاي مخابرات 0714
071464

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

Network Rackعمليات نصب 
mounted PATCH PANEL   24

portآرايش كابل شبكه ، ليبل زني و ، 
Cat 5تست كابل هاي 

14132،720 سراتصال

Network Rackعمليات نصب 
mounted PATCH PANEL   24

portآرايش كابل شبكه ، ليبل زني و ، 
Cat 6تست كابل هاي 

15204،330 سراتصال

OCDF Rack mountedنصب  
PATCH PANEL ، و آرايش پيگتيل 

ليبل زني ، فيوژن و تست

16847،220 عدد

Telephone Rack عمليات نصب 
mounted PATCH PANEL   25

Portمخصوص كابل مسي تلفن و 
آرايش كابل درون آن

174،798،590 عدد

Telephone Rack عمليات نصب 
mounted PATCH PANEL   50

Portمخصوص كابل مسي تلفن و 
آرايش كابل درون آن

187،324،080 عدد

OTDR نصب فيوژن فيبر نوري و تست 19859،390 Core

RJ 45سوكت زني  20161،340 عدد

RJ 11سوكت زني  2180،670 عدد

up to - عمليات مفصل بندي فيبر نوري 
core 12مفصل خاكي - 

2212،691،080 عدد

عمليات مفصل بندي فيبر نوري -
CORE24مفصل خاكي -

2324،722،480 عدد

عمليات مفصل بندي فيبر نوري -
CORE48مفصل خاكي -

2441،976،170 عدد

سر فيش زني كابل آنتن 2580،670 عدد

نصب اسپليتر كابل آنتن 26134،450 عدد

نصب تقويت كننده آنتن 27896،350 عدد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07151
رديف

بهاي واحد (ريال)

فعاليت هاي مخابرات در اسكله 0715
071564

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
Coaxial Cable درون داكت - 

01119،550 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
Coaxial CableRG 58  از نوع  

02145،230 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
Coaxial CableRG 213  از نوع  

03173،230 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري فيبر
up to core outdoor - 12  نوري  -

درون داكت زيرزميني

04298،180 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري فيبر
equal core up to 12 نوري   

core outdoor48 -درون داكت 
زيرزميني

05478،260 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري فيبر
equal or more than 48    نوري 

core outdoor درون داكت-
زيرزميني

06614،980 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
up to core - 12  فيبر نوري 

outdoorدفن در خاك -

07225،900 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
equal core up to 24 فيبر نوري   

core outdoor48 -دفن در خاك 

08340،740 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
equal or more than فيبر نوري   

core outdoor 48 دفن در خاك -

09470،430 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
up to core - 12  فيبر نوري 

indoorداخل داكت يا سيني -
Indoor)(

10253،600 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابل
equal core up to 24 فيبر نوري   

core indoor48 -داخل داكت يا 
Indoor) سيني(

11370،450 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري كابلفيبر
equal or more than 48    نوري 

core indoor داخل داكت يا سيني - 
Indoor)(

12500،150 متر

عمليات كابل كشي يا جمع آوري
CAT & CAT -داخل داكت6  5كابل

13207،840 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07151
رديف

بهاي واحد (ريال)

فعاليت هاي مخابرات در اسكله 0715
071564

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

Network Rackعمليات نصب 
mounted PATCH PANEL   24

portآرايش كابل شبكه ، ليبل زني و ، 
Cat 5تست كابل هاي 

14181،040 سراتصال

Network Rackعمليات نصب 
mounted PATCH PANEL   24

portآرايش كابل شبكه ، ليبل زني و ، 
Cat 6تست كابل هاي 

15281،870 سراتصال

OCDF Rack mountedنصب  
PATCH PANEL ، و آرايش پيگتيل 

ليبل زني ، فيوژن و تست

161،187،050 عدد

Telephone Rack عمليات نصب 
mounted PATCH PANEL   25

Portمخصوص كابل مسي تلفن و 
آرايش كابل درون آن

176،616،570 عدد

Telephone Rack عمليات نصب 
mounted PATCH PANEL   50

Portمخصوص كابل مسي تلفن و 
آرايش كابل درون آن

1810،172،450 عدد

OTDR فيوژن فيبر نوري و تست 191،210،020 Core

RJ 45سوكت زني  20227،170 عدد

RJ 11سوكت زني  21113،590 عدد

up to - عمليات مفصل بندي فيبر نوري 
core 12مفصل خاكي - 

2217،729،190 عدد

عمليات مفصل بندي فيبر نوري -
CORE24مفصل خاكي -

2334،669،410 عدد

عمليات مفصل بندي فيبر نوري -
CORE48مفصل خاكي -

2455،961،550 عدد

سرفيش زني كابل آنتن 25113،590 عدد

نصب اسپليتر كابل آنتن 26189،310 عدد

نصب تقويت كننده آنتن 271،262،060 عدد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07161 [2] 07162

V<=1000V>1000
رديف

بهاي واحد (ريال)

فعاليت هاي متفرقه  0716
071664

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

اهم چك و تلفن چك 011،905،9503،811،900 مورد

عيب يابي با دستگاه هاي عيب ياب
Cable Fault Finder  

024،507،7709،015،540 مورد

Insulation Tester 033،005،1803،005،180 تست عايقي با مورد

Phase Out تست توالي فاز ها 
Test

0406،010،360 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07171 [2] 07172

V<=1000V>1000
رديف

بهاي واحد (ريال)

فعاليت هاي متفرقه در اسكله 0717
071764

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

اهم چك و تلفن چك 012،547،2105،094،430 مورد

عيب يابي با دستگاه هاي عيب ياب
Cable Fault Finder  

025،937،86011،875،730 مورد

Insulation Tester 033،958،5803،958،580 تست عايقي با مورد

Phase Out تست توالي فاز ها 
Test

0407،917،150 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07181 [2] 07182 [3] 07183

CoverEl Tee Cross, , Straight Part 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيني و نردبان كابل 0718
071864

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

جدا سازي سيني كابل و نردبان هاي
فرسوده

0148،020224،100160،070 كيلوگرم

نصب سيني و نردبان كابل به عرض
>cm10 

02151،310706،110504،370 متر

cm 30نصب سيني و نردبان كابل به
10=عرض>>

03189،140882،640630،460 متر

cm 60نصب سيني و نردبان كابل به
30=عرض>>

04252،1801،176،860840،610 متر

cm 80نصب سيني و نردبان كابل به
60=عرض>>

05371،9901،735،9501،239،970 متر

80نصب سيني و نردبان كابل به عرض> 06446،3902،083،1401،487،960 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07191 [2] 07192 [3] 07193

CoverEl Tee Cross, , Straight Part 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيني و نردبان كابل در اسكله 0719
071964

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

جدا سازي سيني كابل و نردبان هاي
فرسوده

0173،390342،470244،620 كيلوگرم

نصب سيني و نردبان كابل به
>cm  10عرض

02227،8501،063،300759،500 متر

cm  30نصب سيني و نردبان كابل به
10=عرض>>

03284،8101،329،130949،380 متر

cm 60نصب سيني و نردبان كابل به
30=عرض>>

04379،7501،772،1701،265،840 متر

cm 80نصب سيني و نردبان كابل به
60=عرض>>

05550،9702،571،2201،836،580 متر

80نصب سيني و نردبان كابل به عرض> 06661،1703،085،4602،203،900 متر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
 Core5-12واحدسطح مقطع

 [1] 07201 [2] 07202 [3] 07203 [4] 07204 [5] 07205

Core13-17 Core18-27 Core28-37 More Than Core  37 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سرسيم بندي كابل هاي كنترل/مخابرات 0720
072064

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 584،400927،640 1=سطح مقطع 01326،980391،340498،600 سر

mm²<< 11،048،2301،342،770سطح مقطع=2,5  02570،490699،210913،730 سر

mm²<< 2,51،451،7301،746،270سطح مقطع=4   03731،890900،9601،182،730 سر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
 Core5-12واحدسطح مقطع

 [1] 07211 [2] 07212 [3] 07213 [4] 07214 [5] 07215

Core13-17 Core18-27 Core28-37 More Than Core  37 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سرسيم بندي كابل هاي كنترل/مخابرات در اسكله 0721
072164

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 822،8401،306،120 1=سطح مقطع 01460،390551،000702،020 سر

mm²<< 11،475،9101،890،620سطح مقطع=2,5  02803،260984،4801،286،530 سر

mm²<< 2,52،044،0302،458،750سطح مقطع=4  031،030،5101،268،5501،665،280 سر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07221 [2] 07222 [3] 07223 [4] 07224

core1 Cores2 Cores3 Cores4،5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سرسيم بندي كابل هاي فشار ضعيف - بدون زره 0722
072264

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 2,5245،810= سطح مقطع 0164،000100،180157،170 سر

mm²<< 2,5424،350سطح مقطع=10 0292،180156،530263،360 سر

mm²<< 10950،820سطح مقطع=35 03240،8200713،120 سر

mm²<< 351،595،510سطح مقطع=95 04436،36001،211،710 سر

mm²<< 952،141،310سطح مقطع=185 05608،24001،779،860 سر

mm²<< 1852،852،470سطح مقطع=300 06711،16002،423،430 سر

mm²>3003،281،520سطح مقطع 071،136،30002،713،370 سر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07231 [2] 07232 [3] 07233 [4] 07234

core1 Cores2 Cores3 Cores4،5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سرسيم بندي كابل هاي فشار ضعيف - بدون زره در اسكله 0723
072364

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 2,5346،100= سطح مقطع 0190،110141،050221،290 سر

mm²<< 2,5597،490سطح مقطع=10 02129،790220،400370،820 سر

mm²<< 101،338،760سطح مقطع=35 03339،08001،004،070 سر

mm²<< 352،246،470سطح مقطع=95 04614،39001،706،090 سر

mm²<< 953،014،960سطح مقطع=185 05856،41002،506،050 سر

mm²<< 1854،016،280سطح مقطع=300 061،001،32003،412،190 سر

mm²>3004،620،370سطح مقطع 071،599،91003،820،420 سر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07241 [2] 07242 [3] 07243 [4] 07244

core1 Cores2 Cores3 Cores4 - 5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سرسيم بندي كابل هاي فشار ضعيف - زره دار 0724
072464

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 2,5307،260 =سطح مقطع 0185،450143،080204،840 سر

mm²<< 2,5614،520سطح مقطع=10 02131،680223،620368،710 سر

mm²<< 101،329،590سطح مقطع=35 03313،0700997،190 سر

mm²<< 351،994،380سطح مقطع=95 04599،99001،708،360 سر

mm²<< 952،423،430سطح مقطع=185 05674،25002،058،070 سر

mm²<< 1853،441،560سطح مقطع=300 06997،19002،852،470 سر

mm²>3004،568،650سطح مقطع 071،283،22003،710،560 سر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07251 [2] 07252 [3] 07253 [4] 07254

core1 Cores2 Cores3 Cores4 - 5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سرسيم بندي كابل هاي فشار ضعيف - زره دار در اسكله 0725
072564

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

>mm² 2,5432،620 =سطح مقطع 01120،320201،460288،410 سر

mm²<< 2,5865،240سطح مقطع=10 02185،410314،860519،140 سر

mm²<< 101،872،060سطح مقطع=35 03440،80001،404،050 سر

mm²<< 352،808،090سطح مقطع=95 04844،79002،405،360 سر

mm²<< 953،412،190سطح مقطع=185 05949،34002،897،760 سر

mm²<< 1854،845،720سطح مقطع=300 061،404،05004،016،280 سر

mm²>3006،432،650سطح مقطع 071،806،78005،224،470 سر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07261 [2] 07262 [3] 07263 [4] 07264

core1 Cores2 Cores3 Cores4 - 5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

KV 0726 20سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط - تا
072664

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

mm²<< 109،753،900سطح مقطع=35 013،718،58009،614،800 سر

mm²<< 3513،229،010سطح مقطع=95 026،139،690013،089،900 سر

mm²<< 9517،614،230سطح مقطع=185 037،298،060017،475،130 سر

mm²<< 18521،544،390سطح مقطع=300 049،263،140021،405،290 سر

mm²>30025،474،560سطح مقطع 0511،228،230025،335،450 سر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07271 [2] 07272 [3] 07273 [4] 07274

core1 Cores2 Cores3 Cores4 - 5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

KV 0727 در اسكله20سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط - تا
072764

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

mm²<< 1013،733،500سطح مقطع=35 015،235،770013،537،640 سر

mm²<< 3518،626،440سطح مقطع=95 028،644،690018،430،580 سر

mm²<< 9524،800،840سطح مقطع=185 0310،275،670024،604،980 سر

mm²<< 18530،334،510سطح مقطع=300 0413،042،510030،138،650 سر

mm²>30035،868،180سطح مقطع 0515،809،340035،672،320 سر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07281 [2] 07282 [3] 07283 [4] 07284

Core1 Core2 Cores3 Cores PE3  + 
رديف

بهاي واحد (ريال)

KV - 0728 33سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط
072864

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

mm²<< 1010،796،430سطح مقطع=35 014،066،090010،657،330 سر

mm²<< 3514،792،800سطح مقطع=95 026،660،960014،653،700 سر

mm²<< 9519،351،780سطح مقطع=185 037،993،080019،212،680 سر

mm²<< 18523،629،460سطح مقطع=300 0410،131،920023،490،350 سر

mm²>30027،907،130سطح مقطع 0512،270،760027،768،030 سر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07291 [2] 07292 [3] 07293 [4] 07294

Core1 Core2 Cores3 Cores PE3  + 
رديف

بهاي واحد (ريال)

KV - 0729 در اسكله33سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط
072964

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

mm²<< 1015،201،380سطح مقطع=35 015،725،060015،005،520 سر

mm²<< 3520،828،270سطح مقطع=95 029،378،630020،632،410 سر

mm²<< 9527،247،310سطح مقطع=185 0311،254،260027،051،450 سر

mm²<< 18533،270،280سطح مقطع=300 0414،265،740033،074،420 سر

mm²>30039،293،240سطح مقطع 0517،277،230039،097،380 سر
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07301 [2] 07302 [3] 07303 [4] 07304

core1 Cores2 Cores3 Cores4 - 5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

KV 0730 آرمردار با غالف سربي20سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط - تا
073064

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

mm²<< 1011،143،940سطح مقطع=35 014،181،930011،004،840 سر

mm²<< 3515،314،070سطح مقطع=95 026،834،720015،174،960 سر

mm²<< 9519،930،970سطح مقطع=185 038،224،760019،791،860 سر

mm²<< 18524،324،480سطح مقطع=300 0410،421،510024،185،370 سر

mm²>30028،717،990سطح مقطع 0512،618،270028،578،880 سر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07311 [2] 07312 [3] 07313 [4] 07314

core1 Cores2 Cores3 Cores4 - 5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

KV 0731 آرمردار با غالف سربي در اسكله20سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط - تا
073164

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

mm²<< 1015،690،670سطح مقطع=35 015،888،160015،494،810 سر

mm²<< 3521،562،210سطح مقطع=95 029،623،280021،366،350 سر

mm²<< 9528،062،800سطح مقطع=185 0311،580،460027،866،940 سر

mm²<< 18534،248،860سطح مقطع=300 0414،673،490034،053،010 سر

mm²>30040،434،930سطح مقطع 0517،766،520040،239،070 سر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07321 [2] 07322 [3] 07323 [4] 07324

core1 Cores2 Cores3 Cores4 - 5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

KV - 0732 آرمردار با غالف سربي33سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط
073264

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

mm²<< 1012،394،980سطح مقطع=35 014،598،940012،255،880 سر

mm²<< 3517،190،630سطح مقطع=95 027،460،230017،051،520 سر

mm²<< 9522،016،030سطح مقطع=185 039،058،780021،876،920 سر

mm²<< 18526،826،550سطح مقطع=300 0411،464،040026،687،450 سر

mm²>30031،637،080سطح مقطع 0513،869،310031،497،970 سر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07331 [2] 07332 [3] 07333 [4] 07334

core1 Cores2 Cores3 Cores4 - 5  
رديف

بهاي واحد (ريال)

KV - 0733 آرمردار با غالف سربي در اسكله33سرسيم بندي كابل هاي فشار متوسط
073364

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

mm²<< 1017،452،130سطح مقطع=35 016،475،310017،256،280 سر

mm²<< 3524،204،400سطح مقطع=95 0210،504،010024،008،540 سر

mm²<< 9530،998،570سطح مقطع=185 0312،754،760030،802،710 سر

mm²<< 18537،771،790سطح مقطع=300 0416،141،370037،575،930 سر

mm²>30044،545،000سطح مقطع 0519،527،980044،349،140 سر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07341 [2] 07342 [3] 07343

داكت پالستيكيلوله هاي غير فلزيلوله هاي فلزي
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب كاندوييت ها 0734
073464

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

01811،450539،570413،450 ميليمتر16نصب كاندوييت سايز كمتر از  متر

20نصب كاندوييت سايز بيشتر مساوي 
 ميليمتر32كمترمساوي از 

02987،330671،480555،170 متر

40نصب كاندوييت سايز بيشتر از 
ميليمتر

031،163،210751،600671،480 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07351 [2] 07352 [3] 07353

داكت پالستيكيلوله هاي غير فلزيلوله هاي فلزي
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب كاندوييت ها در اسكله 0735
073564

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

011،088،910732،900555،330 ميليمتر16نصب كاندوييت سايز كمتر از  متر

20نصب كاندوييت سايز بيشتر مساوي 
 ميليمتر32كمترمساوي از 

021،336،550918،640754،880 متر

40نصب كاندوييت سايز بيشتر از 
ميليمتر

031،584،1901،031،450918،640 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07361 [2] 07362 [3] 07363

پالستيكيفلزيفلزي ضد انفجار
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلند 0736
073664

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

A < mm =16 012،768،1302،240،4801،449،010 عدد

mm < A < mm20    = 32 023،823،4203،295،7701،712،840 عدد

mm < A < mm40    = 63 035،156،9204،351،0602،518،690 عدد

mm < A73  = 047،267،5006،212،2103،471،650 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07371 [2] 07372 [3] 07373

پالستيكيفلزيفلزي ضد انفجار
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلند در اسكله 0737
073764

گروه كد

فصل هفتم-كابل كشي و سيم كشي 

A < mm =16 013،817،1003،074،1801،959،790 عدد

mm < A < mm20    = 32 025،302،9504،560،0302،331،250 عدد

mm < A < mm40    = 63 037،180،5206،045،8803،465،900 عدد

mm < A73  = 0410،152،2208،666،3704،807،670 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هشتم-ارت و برق گير

فصل هشتم- ارت و برق گير

١.در بهای واحد ردیف های این فصل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی حمل از انبار،در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی، آزمایش و

تحویل به کارفرما منظور شده است.

٢.در صورت نياز به ارایه گواهی نامه معتبر توسط شرکت ثالث ذیصالح اضافه بها به مبلغ٣٠% به قيمت ردیف های مرتبط  تعلق می گيرد.

٣.عمليات اجرای سيم و کابل در بهای واحد ردیف های این فصل منظور نشده است و باید از ردیف های مربوط از فصل کابل کشی و سيم کشی استفاده شود.

)" هزینه های مربوط به تامين ابزار و مواد مصرفی این عمليات لحاظ شده است.(٤Cadweld.در بهای واحد ردیف" عمليات جوش انفجاری

٥.بهای نصب ميله ارت تا طول ٢/٥ متر و با روش ضربه ای (فرو کردن ميله داخل زمين) محاسبه شده است . در صورتی که طول بيش از ٢/٥ متر باشد بابت هر

متر طول اضافه بها به مبلغ ٣٠ در صد به بهای ردیف اضافه می شود.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هشتم-ارت و برق گير

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 08011
رديف

بهاي واحد (ريال)

ارت و برق گير 0801
080164

گروه كد

فصل هشتم-ارت و برق گير

بازديد، تميزكاري و آچاركشي و گريس
كاري اتصاالت (تجهيز، اصلي و باسبار)

01153،000 مورد

اندازه گيري مقاومت ارت 021،698،920 مورد

Cadweld) عمليات جوش انفجاري( 033،866،710 مورد

تعمير صاعقه گير 043،219،760 مورد

تعويض صاعقه گير 053،009،070 مورد

تميزكاري، بازسازي و رفع اشكال بخش
الكتريكال چاهك ارت

061،476،680 مورد

Weather Shield 07306،000 نصب ارتينگ مورد

اجراي سيستم ارت با تسمه مسي در
سايز هاي مختلف

08193،340 مورد

اجراي سيستم ارتينگ شامل يك عدد
صفحه مسي باپيچ و مهره وبست هاي

الزم، نمك و ذغال يا مواد كاهنده مقاومت
زمين

0913،324،630 مورد

اجراي سيستم ارت با انواع ميله ارت در
سايزهاي مختلف در هر نوع زمين به طول

 متر3

107،164،320 مورد

اجراي سيستم ارت باتسمه يا ميله در
سايزهاي مختلف (مش)

115،802،930 مورد

surge arrester 123،434،340 تعمير مورد

surge arrester 133،329،000 تعويض مورد

تعويض سيستم هم بندي سقف مخزن 146،444،520 مورد

نصب چاهك ارت با درپوش 150 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هشتم-ارت و برق گير

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 08021
رديف

بهاي واحد (ريال)

ارت و برق گير در اسكله 0802
080264

گروه كد

فصل هشتم-ارت و برق گير

بازديد، تميزكاري و آچاركشي و گريس
كاري اتصاالت (تجهيز، اصلي و باسبار)

01197،240 مورد

اندازه گيري مقاومت ارت 022،240،560 مورد

Cadweld) عمليات جوش حرارتي( 035،080،690 مورد

تعمير صاعقه گير 044،351،600 مورد

تعويض صاعقه گير 054،054،950 مورد

اجراي سيستم ارت با تسمه مسي در
سايز هاي مختلف

06254،030 مورد

surge arrester 074،471،910 تعمير مورد

surge arrester 084،323،590 تعويض مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

برق فصل نهم- تجهيزات

١.در بهای واحد ردیف های این فصل، هزینه تمام مراحل اجرای کار از قبيل حمل از انبار، آماده سازی و نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تکيه گاه یا براکت طبق

نقشه و مشخصات فنی و همچنين کارهای تکميلی مانند نصب المپ، اتصال زمين و آزمایش، روشن کردن و تحویل به کارفرما در قيمت ردیف های مربوط لحاظ

گردیده است.

٢.تامين دستگاه ها و ابزار الزم برای آزمایش های پيش راه اندازی و راه اندازی در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ شده است.

٣.قيمت باز کردن و بستن کاور یا دیگر محافظ های تعبيه شده برای در دسترس نبون تجهيزات در بهای واحد ردیف های این فصل منظور شده است.

٤.هزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و تکيه گاه برای تجهيزات این فصل، با استفاده از ردیف های فصل فلز کاری و جوشکاری محاسبه می شود.

٥. در صورت نياز به ارایه گواهی نامه معتبر توسط شرکت ثالث ذیصالح، اضافه بها به مبلغ ٣٠ درصد به قيمت ردیف های مرتبط در این فصل تعلق می گيرد.

٦.درصورت انجام عمليات بر روی تجهيزات ضد انفجار در تابلوها، اضافه بها به مبلغ ٣٠ درصد به قيمت ردیف های مرتبط در این فصل تعلق می گيرد. 

٧.ردیف های در آوردن و جازدن کليد ها در تابلوها و کليدهای برق فشار متوسط عمليات روانکاری ریل ها، چرخ ها و اینترالک ها لحاظ شده است.

٨. در تمامی ردیف های تست رله ها و تجهيزات حفاظتی،حمل ابزارآالت، انجام تست، تنظيم و کاليبره نمودن تجهبز، تکميل برگه بازدید و تهيه گزارش در بهای

واحد ردیف لحاظ شده است.

٩. در ردیف های مربوط به بازدید و تميزکاری و آچارکشی تجهيزات، پيدا کردن نقاط معيوب و تهيه گزارشات مربوط به آن در بهای واحد ردیف لحاظ شده است.

١٠. چراغ های فلورسنت و کامپکت در این فصل شامل انواع چراغ با باالست الکترونيکی یا القایی، انواع راه انداز و همچنين با یا بدون خازن اصالح ضریب قدرت

می باشد.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تابلو ها و كليد هاي برق فشار ضعيف 0901
090164

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

قطع برق ورودي تابلو و نصب تخته خطر
و آماده به كار نمودن آن پس از اتمام

012،834،620 مورد

بازديد و تميزكاري تجهيزات كنترل و
فرمان تابلو

02749،830 مورد

آچاركشي تجهيزات و ترمينال هاي
مدارات كنترل

031،124،750 مورد

بازديد و تميزكاري شينه ها و اتصاالت
مربوط

042،270،110 مورد

آچاركشي شينه ها و اتصاالت مربوط 051،799،290 مورد

عايقكاري شينه ها و اتصاالت مربوط 062،740،940 مورد

تست عايقي شينه ها 071،926،010 مورد

تميزكاري و تعمير اتصاالت ارت تابلو 081،606،260 مورد

تميزكاري،آچاركشي، اندازه گيري و
بازرسي از كليه تجهيزات تابلوي مقاومت

اتصال زمين

090 مورد

تعمير و رفع اشكال از تابلوي مقاومت
اتصال زمين

100 مورد

بازكردن، سرويس،آچاركشي،تست
عايقي و بستن و آب بندي باس داكت

115،377،090 مورد

تعمير باس داكت 122،499،600 مورد

بررسي مكانيزم قطع و وصل كليد و روان
كاري كليه متعلقات مكانيكي آن

132،070،780 مورد

تعويض قطعات مكانيكي و متعلقات آن
در كليد

141،869،100 مورد

تعمير قطعات مكانيكي و متعلقات آن در
كليد

152،902،950 مورد

انجام تست هدايت الكتريكي 161،177،420 مورد

بازديد، تميز كاري و تعويض واشرها و
درزبندها

172،096،240 مورد

آچاركشي اتصاالت كابل هاي قدرت و
متعلقات

181،485،640 مورد

باز نمودن ، تميز كاري و بستن تيغه هاي
ثابت و متحرك مدارات قدرت

192،386،150 مورد

در آوردن و جازدن كليد خال يا هوايي در
سلول به همراه ملزومات و متعلقات

20521،010 مورد

تعويض كليد هوايي در سلول به طور
كامل همراه با متعلقات

217،575،610 مورد

تعويض سكسيونر سه پل در سلول به
طور كامل همراه با متعلقات

223،427،310 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تابلو ها و كليد هاي برق فشار ضعيف 0901
090164

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

تعويض فيوز فشنگي صنعتي ،فيوز
كتابي،دسته منقلي،دسته صاف

23873،400 مورد

تعويض فيوز هاي كپسولي يا شيشه اي
مخصوص حفاظت تجهيزات تابلو

24495،150 مورد

تعويض پايه فيوز يك پل يا
amper I< A)160 دوپل(

252،580،660 مورد

تعويض پايه فيوز يك پل يا
amper > I > A)630 دوپل  = 160(

263،616،050 مورد

تعويض پايه فيوز يك پل يا
amper I > A)دوپل = 630(

274،853،110 مورد

تعويض پايه فيوز سه پل يا
amper I< A)160 چهارپل(

283،030،920 مورد

تعويض پايه فيوز سه پل يا
amper > I > A)630 چهارپل  = 160(

294،201،180 مورد

تعويض پايه فيوز سه پل يا
amper I > A)چهارپل = 630(

305،327،940 مورد

Amper) تعويض كليد اتوماتيك
I<125(

313،185،700 مورد

Amper) تعويض كليد اتوماتيك
>I 125 =(

324،267،980 مورد

تعويض فيوز مينياتوري 331،048،120 مورد

تعويض ريل فلزي با كليه لوازم نصب از
قبيل پيچ، مهره و پرچ و بست هاي

مخصوص

34631،270 مورد

تعويض كليد حفاظت نشت جريان زمين
دو پل

352،191،390 مورد

تعويض كليد حفاظت نشت جريان زمين
چهار پل،

363،495،260 مورد

تعويض انواع رله و تايمر هاي كنترلي 371،881،830 مورد

تعويض تايمر تابلو براي فرمان روشنايي 382،890،900 مورد

تعويض كليد گردان تابلويي به طور كامل. 392،103،410 مورد

تعويض قطعات مكانيزم داخلي كليد ها
(بوبين هاي قطع ،بوبين وصل،بوبين هاي
حفاظتي يا موتور و مكانيزم هاي شارژ)

405،781،800 مورد

NC NO 1تعويض كنتاكت كمكي  و1+
ACDC كليد كامپكت يا 

414،168،370 مورد

KW >P) 75 تعويض كنتاكتور =( 423،910،160 مورد

KW> =75 تعويض كنتاكتور (
P<250(

434،822،220 مورد

KW < P) 250 تعويض كنتاكتور = ( 446،214،070 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تابلو ها و كليد هاي برق فشار ضعيف 0901
090164

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

تعويض كنتاكت كمكي كنتاكتور 452،062،290 مورد

تعويض رله اضافه بار حرارتي(بي متال) (
Amper I< =110(

463،232،550 مورد

تعويض رله اضافه بار حرارتي(بي متال) (
Amper I >  110(

474،039،270 مورد

تعويض چراغ سيگنال براي نصب روي
تابلو

481،384،680 مورد

تعويض دكمه فشاري براي نصب روي
تابلو

491،969،810 مورد

تعويض دكمه فشاري دوبل براي قطع و
وصل

502،554،940 مورد

تعويض جعبه پالستيكي روكار، با دكمه
فشاري براي به كارانداختن موتور يا

كنتاكتورهاي روشنايي

512،715،540 مورد

تعويض ترمينال براي هادي هايي با
A<  ميليمتر مربع)50=مقطع ( 

52631،270 مورد

تعويض ترمينال براي هادي هايي به
A  ميليمتر مربع)50=مقطع ( 

531،048،120 مورد

تعويض شمش مسي با مقاطع مختلف
همراه با كليه اتصاالت مورد نياز و عالئم

شناسايي و هشدار

543،185،700 مورد

عيب يابي و رفع اشكال از مدارات فرمان
در انواع تابلو ها

552،998،100 مورد

تعويض مقره تابلويي براي نصب شينه
همراه با كليه متعلقات

561،296،700 مورد

عيب يابي و رفع اشكال از استارتر هاي
روشنايي

571،922،490 مورد

W < KG) 50 = تعويض پانل به وزن ( 58100،460 كيلوگرم

KG) تعويض پانل به وزن
>W < 50= 120(

59160،070 كيلوگرم

KG <W) 120 تعويض پانل به وزن( 60110،150 كيلوگرم
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09021
رديف

بهاي واحد (ريال)

تابلو ها و كليد هاي برق فشار ضعيف در اسكله 0902
090264

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

قطع برق ورودي تابلو و نصب تخته خطر
و آماده به كار نمودن آن پس از اتمام

013،809،330 مورد

بازديد و تميزكاري تجهيزات كنترل و
فرمان تابلو

02995،150 مورد

آچاركشي تجهيزات و ترمينال هاي
مدارات كنترل

031،492،730 مورد

بازديد و تميزكاري شينه ها و اتصاالت
مربوط

043،014،500 مورد

آچاركشي شينه ها و اتصاالت مربوط 052،351،580 مورد

عايقكاري شينه ها و اتصاالت مربوط 063،677،420 مورد

تست عايقي شينه ها 072،620،920 مورد

تميزكاري و تعمير اتصاالت ارت تابلو 082،216،160 مورد

تميزكاري،آچاركشي، اندازه گيري و
بازرسي از كليه تجهيزات تابلوي مقاومت

اتصال زمين

090 مورد

تعمير و رفع اشكال از تابلوي مقاومت
اتصال زمين

100 مورد

بازكردن، سرويس،آچاركشي،تست
عايقي و بستن و آب بندي باس داكت

117،480،030 مورد

تعمير باس داكت 123،428،520 مورد

بررسي مكانيزم قطع و وصل كليد و روان
كاري كليه متعلقات مكانيكي آن

132،915،650 مورد

تعويض قطعات مكانيكي و متعلقات آن
در كليد

142،631،690 مورد

تعمير قطعات مكانيكي و متعلقات آن در
كليد

153،996،450 مورد

انجام تست هدايت الكتريكي 161،566،890 مورد

بازديد، تميز كاري و تعويض واشرها و
درزبندها

172،860،600 مورد

آچاركشي اتصاالت كابل هاي قدرت و
متعلقات

182،091،780 مورد

باز نمودن ، تميز كاري و بستن تيغه هاي
ثابت و متحرك مدارات قدرت

193،359،700 مورد

در آوردن و جازدن كليد خال يا هوايي در
سلول به همراه ملزومات و متعلقات

20733،580 مورد

تعويض كليد هوايي در سلول به طور
كامل همراه با متعلقات

2110،302،820 مورد

تعويض سكسيونر سه پل در سلول به
طور كامل همراه با متعلقات

224،825،660 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09021
رديف

بهاي واحد (ريال)

تابلو ها و كليد هاي برق فشار ضعيف در اسكله 0902
090264

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

تعويض فيوز فشنگي صنعتي ،فيوز
كتابي،دسته منقلي،دسته صاف

231،184،300 مورد

تعويض فيوز هاي كپسولي يا شيشه اي
مخصوص حفاظت تجهيزات تابلو

24651،710 مورد

تعويض پايه فيوز يك پل يا
amper I< A)160 دوپل(

253،588،110 مورد

تعويض پايه فيوز يك پل يا
amper > I > A)630 دوپل  = 160(

265،045،940 مورد

تعويض پايه فيوز يك پل يا
amper I > A)دوپل = 630(

276،787،730 مورد

تعويض پايه فيوز سه پل يا
amper I< A)160 چهارپل(

284،222،070 مورد

تعويض پايه فيوز سه پل يا
amper > I > A)630 چهارپل  = 160(

295،869،810 مورد

تعويض پايه فيوز سه پل يا
amper I > A)چهارپل = 630(

307،441،130 مورد

Amper) تعويض كليد اتوماتيك
I<125(

314،440،000 مورد

Amper) تعويض كليد اتوماتيك
>I 125 =(

325،963،860 مورد

تعويض فيوز مينياتوري 331،430،300 مورد

تعويض ريل فلزي با كليه لوازم نصب از
قبيل پيچ، مهره و پرچ و بست هاي

مخصوص

34843،370 مورد

تعويض كليد حفاظت نشت جريان زمين
دو پل

353،040،020 مورد

تعويض كليد حفاظت نشت جريان زمين
چهار پل،

364،875،870 مورد

تعويض انواع رله و تايمر هاي كنترلي 372،604،160 مورد

تعويض تايمر تابلو براي فرمان روشنايي 384،047،660 مورد

تعويض كليد گردان تابلويي به طور كامل. 392،916،150 مورد

تعويض قطعات مكانيزم داخلي كليد ها
(بوبين هاي قطع ،بوبين وصل،بوبين هاي
حفاظتي يا موتور و مكانيزم هاي شارژ)

408،095،320 مورد

NC NO 1تعويض كنتاكت كمكي  و1+
ACDC كليد كامپكت يا 

415،823،610 مورد

KW >P) 75 تعويض كنتاكتور =( 425،460،050 مورد

KW> =75 تعويض كنتاكتور (
P<250(

436،744،230 مورد

KW < P) 250 تعويض كنتاكتور = ( 448،703،950 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09021
رديف

بهاي واحد (ريال)

تابلو ها و كليد هاي برق فشار ضعيف در اسكله 0902
090264

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

تعويض كنتاكت كمكي كنتاكتور 452،858،240 مورد

تعويض رله اضافه بار حرارتي(بي متال) (
Amper I< =110(

464،505،980 مورد

تعويض رله اضافه بار حرارتي(بي متال) (
Amper I >  110(

475،641،830 مورد

تعويض چراغ سيگنال براي نصب روي
تابلو

481،904،170 مورد

تعويض دكمه فشاري براي نصب روي
تابلو

492،728،040 مورد

تعويض دكمه فشاري دوبل براي قطع و
وصل

503،551،900 مورد

تعويض جعبه پالستيكي روكار، با دكمه
فشاري براي به كارانداختن موتور يا

كنتاكتورهاي روشنايي

513،778،020 مورد

تعويض ترمينال براي هادي هايي با
A<  ميليمتر مربع)50=مقطع ( 

52843،370 مورد

تعويض ترمينال براي هادي هايي به
A  ميليمتر مربع)50=مقطع ( 

531،430،300 مورد

تعويض شمش مسي با مقاطع مختلف
همراه با كليه اتصاالت مورد نياز و عالئم

شناسايي و هشدار

544،440،000 مورد

عيب يابي و رفع اشكال از مدارات فرمان
در انواع تابلو ها

554،175،880 مورد

تعويض مقره تابلويي براي نصب شينه
همراه با كليه متعلقات

561،780،290 مورد

عيب يابي و رفع اشكال از استارتر هاي
روشنايي

572،661،400 مورد

W < KG) 50 = تعويض پانل به وزن ( 58134،180 كيلوگرم

KG) تعويض پانل به وزن
>W < 50= 120(

59209،000 كيلوگرم

KG <W) 120 تعويض پانل به وزن( 60148،520 كيلوگرم
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09031
رديف

بهاي واحد (ريال)

تابلو ها و كليد هاي برق فشار متوسط 0903
090364

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

قطع برق ورودي تابلو و نصب تخته خطر
و آماده به كار نمودن آن پس از اتمام

013،641،340 مورد

بازديد و تميزكاري تجهيزات كنترل و
فرمان تابلو

021،213،780 مورد

آچاركشي تجهيزات و ترمينال هاي
مدارات كنترل

031،417،310 مورد

بازديد و تميزكاري شينه ها و اتصاالت
مربوط

043،682،580 مورد

آچاركشي شينه ها و اتصاالت مربوط 052،740،940 مورد

عايقكاري شينه ها و اتصاالت مربوط 063،911،200 مورد

تست عايقي شينه ها 072،511،150 مورد

تميزكاري و تعمير اتصاالت ارت تابلو 082،998،100 مورد

تميزكاري،آچاركشي، اندازه گيري و
بازرسي از كليه تجهيزات تابلوي مقاومت

اتصال زمين

090 مورد

تعمير و رفع اشكال از تابلوي مقاومت
اتصال زمين

100 مورد

بازكردن، سرويس،آچاركشي،تست
عايقي و بستن و آب بندي باس داكت

117،044،500 مورد

تعمير باس داكت 122،902،950 مورد

بررسي مكانيزم قطع و وصل كليد و روان
كاري كليه متعلقات مكانيكي آن

133،059،260 مورد

تعويض قطعات مكانيكي و متعلقات آن
در كليد

142،904،480 مورد

تعمير قطعات مكانيكي و متعلقات آن در
كليد

154،543،380 مورد

انجام تست هدايت الكتريكي 161،469،980 مورد

بازديد، تميز كاري و تعويض واشرها و
درزبندها

172،344،820 مورد

تعويض روغن در كليد هاي روغني 182،814،970 مورد

تست فشار گاز 193،208،790 مورد

آچاركشي اتصاالت كابل هاي قدرت و
متعلقات

202،474،130 مورد

باز نمودن ، تميز كاري و بستن تيغه هاي
ثابت و متحرك مدارات قدرت

214،948،260 مورد

باز و بسته نمودن مخزن روغن و نمونه
برداري از روغن

222،499،600 مورد

تست مقاومت عايقي روغن كليد 233،208،790 مورد

در آوردن و جازدن كليد روغني در سلول
به همراه ملزومات و متعلقات

241،035،390 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09031
رديف

بهاي واحد (ريال)

تابلو ها و كليد هاي برق فشار متوسط 0903
090364

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

sf  در سلول به6در آوردن و جازدن كليد
همراه ملزومات و متعلقات

25742،820 مورد

در آوردن و جازدن كليد خال يا هوايي در
سلول به همراه ملزومات و متعلقات

26618،530 مورد

تعويض سكسيونر سه پل در سلول به
طور كامل همراه با متعلقات

275،245،590 مورد

تعويض پايه فيوز جهت نصب در فضاي
MV داخل تابلو به طور كامل و با فيوز.

284،203،100 مورد

MV تعويض فشنگ فيوز 292،324،990 مورد

تعويض ترانسفورماتور ولتاژ سه فاز يا
MV تك فاز

305،158،950 مورد

تعويض برق گير 313،137،320 مورد

بازرسي ،تميز كاري داخل و بيرون سلول
ها

321،296،700 مورد

بررسي و رفع اشكال از لوال ، درب، قفل،
دستگيره سلول

332،130،410 مورد

تعويض قطعات مكانيزم داخلي كليد ها
(بوبين هاي قطع ،بوبين وصل،بوبين هاي
حفاظتي يا موتور و مكانيزم هاي شارژ)

349،735،760 مورد

NC NO 1تعويض كنتاكت كمكي  و1+
ACDC كليد كامپكت يا 

355،781،800 مورد

تعويض شمش مسي با مقاطع مختلف
همراه با كليه اتصاالت مورد نياز و عالئم

شناسايي و هشدار

365،162،680 مورد

عيب يابي و رفع اشكال از مدارات فرمان
در انواع تابلو ها

373،910،160 مورد

تعويض مقره تابلويي براي نصب شينه
همراه با كليه متعلقات

382،378،980 مورد

W < KG) 50 = تعويض پانل به وزن ( 39116،600 كيلوگرم

KG) تعويض پانل به وزن
>W < 50= 120(

40176،200 كيلوگرم

KG <W) 120 تعويض پانل به وزن( 41116،600 كيلوگرم
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09041
رديف

بهاي واحد (ريال)

تابلو ها و كليد هاي برق فشار متوسط در اسكله 0904
090464

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

قطع برق ورودي تابلو و نصب تخته خطر
و آماده به كار نمودن آن پس از اتمام

014،945،180 مورد

بازديد و تميزكاري تجهيزات كنترل و
فرمان تابلو

021،648،390 مورد

آچاركشي تجهيزات و ترمينال هاي
مدارات كنترل

031،904،660 مورد

بازديد و تميزكاري شينه ها و اتصاالت
مربوط

045،003،260 مورد

آچاركشي شينه ها و اتصاالت مربوط 053،677،420 مورد

عايقكاري شينه ها و اتصاالت مربوط 065،325،150 مورد

تست عايقي شينه ها 073،444،780 مورد

تميزكاري و تعمير اتصاالت ارت تابلو 084،175،880 مورد

تميزكاري،آچاركشي، اندازه گيري و
بازرسي از كليه تجهيزات تابلوي مقاومت

اتصال زمين

090 مورد

تعمير و رفع اشكال از تابلوي مقاومت
اتصال زمين

100 مورد

بازكردن، سرويس،آچاركشي،تست
عايقي و بستن و آب بندي باس داكت

119،827،750 مورد

تعمير باس داكت 123،996،450 مورد

بررسي مكانيزم قطع و وصل كليد و روان
كاري كليه متعلقات مكانيكي آن

134،307،440 مورد

تعويض قطعات مكانيكي و متعلقات آن
در كليد

144،089،510 مورد

تعمير قطعات مكانيكي و متعلقات آن در
كليد

156،306،170 مورد

انجام تست هدايت الكتريكي 161،978،830 مورد

بازديد، تميز كاري و تعويض واشرها و
درزبندها

173،210،590 مورد

تعويض روغن در كليد هاي روغني 183،872،570 مورد

تست فشار گاز 194،472،520 مورد

آچاركشي اتصاالت كابل هاي قدرت و
متعلقات

203،483،580 مورد

باز نمودن ، تميز كاري و بستن تيغه هاي
ثابت و متحرك مدارات قدرت

216،967،160 مورد

باز و بسته نمودن مخزن روغن و نمونه
برداري از روغن

223،428،520 مورد

تست مقاومت عايقي روغن كليد 234،472،520 مورد

در آوردن و جازدن كليد روغني در سلول
به همراه ملزومات و متعلقات

241،457،830 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09041
رديف

بهاي واحد (ريال)

تابلو ها و كليد هاي برق فشار متوسط در اسكله 0904
090464

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

sf  در سلول به6در آوردن و جازدن كليد
همراه ملزومات و متعلقات

251،045،890 مورد

در آوردن و جازدن كليد خال يا هوايي در
سلول به همراه ملزومات و متعلقات

26870،890 مورد

تعويض سكسيونر سه پل در سلول به
طور كامل همراه با متعلقات

277،340،340 مورد

تعويض پايه فيوز جهت نصب در فضاي
MV داخل تابلو به طور كامل و با فيوز.

285،872،510 مورد

MV تعويض فشنگ فيوز 293،228،130 مورد

تعويض ترانسفورماتور ولتاژ سه فاز يا
MV تك فاز

307،263،800 مورد

تعويض برق گير 314،387،050 مورد

بازرسي ،تميز كاري داخل و بيرون سلول
ها

321،780،290 مورد

بررسي و رفع اشكال از لوال ، درب، قفل،
دستگيره سلول

332،954،160 مورد

تعويض قطعات مكانيزم داخلي كليد ها
(بوبين هاي قطع ،بوبين وصل،بوبين هاي
حفاظتي يا موتور و مكانيزم هاي شارژ)

3413،662،490 مورد

NC NO 1تعويض كنتاكت كمكي  و1+
ACDC كليد كامپكت يا 

358،095،320 مورد

تعويض شمش مسي با مقاطع مختلف
همراه با كليه اتصاالت مورد نياز و عالئم

شناسايي و هشدار

367،223،590 مورد

عيب يابي و رفع اشكال از مدارات فرمان
در انواع تابلو ها

375،460،050 مورد

تعويض مقره تابلويي براي نصب شينه
همراه با كليه متعلقات

383،304،150 مورد

W < KG) 50 = تعويض پانل به وزن ( 39156،900 كيلوگرم

KG) تعويض پانل به وزن
>W < 50= 120(

40231،720 كيلوگرم

KG <W) 120 تعويض پانل به وزن( 41157،610 كيلوگرم
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09051
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم هاي روشنايي 0905
090564

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

باز كردن قاب معيوب و تعويض و نصب
قاب كامل چراغ فلورسنت غير صنعتي

روكار يا توكار

011،296،700 مورد

باز كردن قاب معيوب و تعويض و نصب
قاب كامل چراغ كامپكت صنعتي روكار يا

تو كار

021،048،120 مورد

با ز كردن قاب يا پايه چراغ معيوب و
تعويض و نصب قاب كامل يا پايه چراغ
كامل چراغ هاي ديواري  يا سقفي

03631،270 مورد

باز كردن المپ هاي معيوب و تعويض و
نصب انواع المپ هاي درون قاب چراغ يا

پايه چراغ بطور كامل

04294،190 مورد

باز كردن چراغ معيوب و تعويض و نصب
چراغ هاي ضد شعله

053،400،110 مورد

باز كردن چراغ معيوب و تعويض ونصب  
400 وات تا 125انواع چراغ روشنايي 
وات

062،411،620 مورد

باز كردن چراغ معيوب و تعويض ونصب  
1000 وات تا 400انواع  چراغ روشنايي 
وات

072،814،970 مورد

باز كردن چراغ معيوب و تعويض ونصب
چراغ پاركي يا چمني با حباب، المپ با يا

بدون سبد محافظ

081،168،050 مورد

باز كردن چراغ معيوب و تعويض چراغ
آگاه كننده قرمز براي ساختمانهاي يا

نقاط مرتفع به طور كامل و يك عدد المپ
تسمه اتصال، بدون تابلوي فرمان مربوط،

و بدون پايه

091،753،180 مورد

باز كردن چراغ معيوب و تعويض انواع
چراغ فلورسنت صنعتي، ضد انفجار و ضد

آب

101،518،280 مورد

سرويس و تعويض متعلقات انواع چراغ
فلورسنت ضد انفجار

112،015،430 مورد

سرويس و تعويض متعلقات انواع چراغ
 وات1000 تا 125هاي روشنايي 

122،593،390 مورد

سرويس و تعويض متعلقات انواع چراغ
 وات1000 تا 125هاي ضد شعله 

133،036،560 مورد

سرويس و تعويض متعلقات انواع چراغ
 وات125هاي روشنايي تا 

141،048،120 مورد

تامين روشنايي موقت براي عمليات
تعميراتي

153،022،220 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09051
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم هاي روشنايي 0905
090564

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

تعويض انواع قوطي تقسيم و قوطي كليد
و پريز

161،296،700 مورد

تعويض زانو و سه راه دردار، براي لوله
هاي برق در سايز مختلف

17879،840 مورد

تعويض انواع اتصاالت لوله هاي فلزي در
سايز مختلف

18631،270 مورد

تعويض جعبه تقسيم دردار ضد انفجار 191،518،280 مورد

تعويض زانوي دردار ضدانفجار 20990،630 مورد

تعويض انواع بست لوله هاي برق 21338،270 مورد

تعويض هواكش هاي سه فاز و تك فاز
در درون دفاتر و تاسيسات صنعتي

222،593،390 مورد

تعويض پايه فلزي چراغ برق به طور
كامل و لكه گيري پوشش پايه

2313،787،380 مورد

نصب پالك مشخصات بر روي تجهيز 24335،070 مورد

سرويس، تعويض المنت هاي برقي 251،759،680 مورد

تعويض انواع كليد و پريز ،شستي به
صورت روكار و توكار

261،511،110 مورد

عيب يابي مدارات سيستم روشنايي 272،518،320 مورد

تعويض انواع ساكت و پالك در سايز
هاي مختلف

281،700،050 مورد

نصب اتصاالت مربوط به تجهيزات سيار
در تاسيسات

293،200،930 مورد

تعويض انواع آيفن به صورت روكار و
توكار

302،998،100 مورد

تعويض فيوز باكس هاي كولري همراه با
فيوز مربوطه

311،048،120 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09061
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم هاي روشنايي در اسكله 0906
090664

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

باز كردن قاب معيوب و تعويض و نصب
قاب كامل چراغ فلورسنت غير صنعتي

روكار يا توكار   

011،780،290 مورد

باز كردن قاب معيوب و تعويض و نصب
قاب كامل چراغ كامپكت غير صنعتي

روكار يا توكار 

021،155،680 مورد

باز كردن قاب يا پايه چراغ معيوب و
تعويض و نصب قاب كامل يا پايه چراغ
كامل ساير چراغ هاي ديواري يا سقفي

03843،370 مورد

باز كردن المپ هاي معيوب و تعويض و
نصب انواع المپ هاي درون قاب چراغ يا

پايه چراغ بطور كامل

04493،860 مورد

باز كردن چراغ معيوب و تعويض و نصب
چراغ هاي ضد شعله 

054،696،440 مورد

باز كردن چراغ معيوب و تعويض و نصب
400 وات تا 125انواع چراغ روشنايي 
وات

063،304،650 مورد

باز كردن چراغ معيوب و تعويض و نصب
1000 وات تا 400انواع چراغ روشنايي 
وات

073،872،570 مورد

باز كردن چراغ معيوب و تعويض و نصب
چراغ پاركي يا چمني با حباب ، المپ  

داراي يا بدون سبد محافظ

081،626،430 مورد

باز كردن چراغ معيوب و تعويض چراغ
آگاه كننده قرمز براي ساختمان هاي يا

نقاط مرتفع به طور كامل و يك عدد المپ
تسمه اتصال، بدون تابلوي فرمان مربوط،

و بدون پايه

092،450،300 مورد

باز كردن چراغ معيوب و تعويض انواع
چراغ فلورسنت صنعتي، ضد انفجار و ضد

آب

102،092،280 مورد

سرويس و تعويض متعلقات انواع چراغ
فلورسنت ضد انفجار

112،792،270 مورد

سرويس و تعويض متعلقات انواع چراغ
 وات1000 تا 125هاي روشنايي 

123،560،590 مورد

سرويس و تعويض متعلقات انواع چراغ
 وات1000 تا 125هاي ضد شعله 

134،184،560 مورد

سرويس و تعويض متعلقات انواع چراغ
 وات125هاي روشنايي تا 

141،430،300 مورد

تامين روشنايي موقت براي انجام
عمليات تعميراتي

154،073،460 مورد

130



1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09061
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم هاي روشنايي در اسكله 0906
090664

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

تعويض انواع قوطي تقسيم و قوطي كليد
و پريز

161،780،290 مورد

تعويض زانو و سه راه دردار، براي لوله
هاي برق در سايز مختلف

171،193،360 مورد

تعويض انواع اتصاالت لوله هاي فلزي در
سايز مختلف

18843،370 مورد

تعويض جعبه تقسيم دردار ضد انفجار 192،092،280 مورد

تعويض زانوي دردار ضدانفجار 201،349،360 مورد

تعويض انواع بست لوله هاي برق 21439،920 مورد

باز كردن و تعويض هواكش هاي سه فاز
و تك فاز در درون دفاتر و تاسيسات

صنعتي

223،560،590 مورد

9تعويض پايه فلزي چراغ روشنايي تا 
متر به طور كامل و  متعلقات الكتريكي و

لكه گيري پوشش پايه

2317،473،110 مورد

نصب پالك مشخصات بر روي تجهيز 24426،320 مورد

سرويس، تعويض المنت هاي برقي 252،386،730 مورد

باز كردن كليد و پريز معيوب و تعويض
انواع كليد و پريز ، شستي به صورت

روكار و توكار

262،036،730 مورد

عيب يابي مدارات سيستم روشنايي 273،500،330 مورد

تعويض انواع ساكت و پالك در سايز
هاي مختلف

282،348،220 مورد

نصب اتصاالت مربوط به تجهيزات سيار
در تاسيسات

294،143،270 مورد

تعويض انواع آيفن به صورت روكار و
توكار

304،175،880 مورد

تعويض فيوز باكس هاي كولري همراه با
فيوز مربوط

311،430،300 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09071
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات اندازه گيري 0907
090764

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

تعويض كنتور تك فاز 014،605،090 مورد

تعويض كنتور سه فاز مستقيم 025،764،620 مورد

تعويض كنتور سه فاز غيرمستقيم 038،286،390 مورد

تعويض آمپر متر تك فاز يا سه فاز 043،071،490 مورد

تعويض انواع تجهيزات اندازه گيري
شامل: كسينوس في متر، مولتي متر، وات

متر، وار متر

053،983،540 مورد

تعويض انواع تجهيزات اندازه گيري
شامل: فركانس متر ، ولت متر

062،533،490 مورد

تعمير و تنظيم انواع تجهيزات اندازه
گيري

072،533،490 مورد

تعويض ترانس ايزوله در رنج هاي
ولتاژي مختلف و توان هاي مختلف

083،815،890 مورد

تعويض ترانس جريان از نوع عبوري 098،836،110 مورد

تعويض ترانس جريان از نوع حلقوي 106،840،620 مورد

تعويض كليد تبديل ولت متر تابلويي 112،903،830 مورد

تعويض كليد تبديل آمپر متر تابلويي 123،441،550 مورد

تعويض آنااليزر جهت اندازه گيري كميت
هاي الكتريكي

134،357،600 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09081
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات اندازه گيري در اسكله  0908
090864

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

تعويض كنتور تك فاز 016،438،510 مورد

تعويض كنتور سه فاز مستقيم 028،071،140 مورد

تعويض كنتور سه فاز غيرمستقيم 0311،667،230 مورد

تعويض آمپر متر تك فاز يا سه فاز 044،279،200 مورد

تعويض انواع تجهيزات اندازه گيري
شامل: كسينوس في متر، مولتي متر، وات

متر، وار متر

055،563،370 مورد

تعويض انواع تجهيزات اندازه گيري
شامل: فركانس متر ، ولت متر

063،521،700 مورد

تعمير و تنظيم انواع تجهيزات اندازه
گيري

073،521،700 مورد

تعويض ترانس ايزوله در رنج هاي
ولتاژي مختلف و توان هاي مختلف

085،327،320 مورد

تعويض ترانس جريان از نوع عبوري 0912،350،330 مورد

تعويض ترانس جريان از نوع حلقوي 109،586،130 مورد

تعويض كليد تبديل ولت متر تابلويي 114،043،140 مورد

تعويض كليد تبديل آمپرمتر تابلويي 124،800،240 مورد

تعويض آنااليزر جهت اندازه گيري كميت
هاي الكتريكي

136،090،050 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09091
رديف

بهاي واحد (ريال)

رله ها و سيستم هاي حفاظتي برق 0909
090964

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

تست وتنظيم رله اضافه جريان تاخيري 017،857،910 مورد

تست وتنظيم رله اضافه جريان لحظه اي 026،945،850 مورد

تست وتنظيم رله اتصال زمين آني 036،407،860 مورد

تست وتنظيم رله اتصال زمين تاخيري 047،050،920 مورد

تست وتنظيم رله ديفرانسيل 0511،958،070 مورد

تست و تنظيم رله هاي حفاظت ژنراتور 068،457،760 مورد

Buchholz تست وتنظيم رله 076،614،830 مورد

تست وتنظيم رله محافظ روغن 088،298،110 مورد

تست و تنظيم رله اضافه بار حرارتي 092،533،490 مورد

تست وتنظيم رله نشت جريان 102،989،520 مورد

گرد گيري و غبار زدايي، تميز كاري و
روانكاري رله باز شده

111،642،950 مورد

تست ترانس جريان 129،144،030 مورد

تست ترانس ولتاژ 135،538،830 مورد

نصب مادگي تست پالك به همراه سيم
بندي مورد نياز

142،761،500 مورد

تعويض يك واحد رله حفاظتي در انواع
مختلف

1511،522،370 مورد

تست و تنظيم تجهيزات اندازه گيري 161،911،950 مورد

تست انواع رله ها ي سوپر وايزري 172،989،520 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09101
رديف

بهاي واحد (ريال)

رله ها و سيستم هاي حفاظتي برق در اسكله 0910
091064

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

تست و تنظيم رله اضافه جريان تاخيري 0110،882،120 مورد

تست و تنظيم رله اضافه جريان لحظه
اي

029،597،940 مورد

تست و تنظيم رله اتصال زمين آني 038،840،440 مورد

تست و تنظيم رله اتصال زمين تاخيري 049،745،870 مورد

تست و تنظيم رله ديفرانسيل 0516،655،140 مورد

تست و تنظيم رله هاي حفاظت ژنراتور 0611،863،080 مورد

Buchhilz تست و تنظيم رله 079،131،860 مورد

تست و تنظيم رله محافظ روغن 0811،592،830 مورد

تست و تنظيم رله اضافه بار حرارتي 093،521،700 مورد

تست و تنظيم رله نشت جريان 104،163،790 مورد

گرد گيري و غبار زدايي، تميز كاري و
روانكاري رله باز شده

112،267،820 مورد

تست ترانس جريان 1212،692،980 مورد

تست ترانس ولتاژ 137،616،860 مورد

نصب مادگي تست پالك به همراه سيم
بندي مورد نياز

143،842،740 مورد

تعويض يك واحد رله حفاظتي در انواع
مختلف

1516،178،040 مورد

تست و تنظيم تجهيزات اندازه گيري 162،646،570 مورد

تست انواع رله ها ي سوپر وايزري 174،163،790 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم-تجهيزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09111
رديف

بهاي واحد (ريال)

فعاليت هاي متفرقه برق 0911
091164

گروه كد

فصل نهم-تجهيزات برق

نصب بست يا پايه نگهدارنده در بتن يا
آهن بوسيله تفنگ مربوط 

01322،230 عدد

تامين روشنايي موقت جهت اجام
عمليات تعميراتي

02206،490 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم-الكتروموتور

فصل دهم- الکتروموتور

یا دیگر محافظ های تعبيه شده برای در دسترس نبون تجهيزات در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ شده است. ١. هزینه بازکردن و بستن کاور

٢. در ردیف هایی از این فصل که هریک از عمليات تست یا بررسی در آن ذکر  شده است انجام عمليات حمل ابزارآالت تکميل برگه بازدید و تهيه و ارایه گزارش

فنی در در بهای واحد ردیف لحاظ شده است.

 هزینه تجهيزاتی مانند انواع سنگ جت و دریل و همچنين هزینه عمليات باز و بسته کردن و تعویض ادوات جانبی٣DC. در ردیف های مربوط به تعمير موتورهای 

در بهای واحد ردیف لحاظ شده است.

٤. در صورت انجام عمليات آچارکشی اتصاالت پایه الکتروموتور، تنها ٥٠ درصد قيمت ردیف" بازکردن پایه الکتروموتور و بستن پس از اتمام کار" قابل پرداخت است.

٥.در ردیف" راه اندازی الکتروموتور همراه با ثبت مقادیر الکتریکی آناليز و ارایه گزارش فنی" عمليات تست های پيش راه اندازی در بهای واحد ردیف لحاظ شده

است.

 در اسکله آن دسته از فعاليت های تعميراتی است که روی الکتروموتورها بواسطه عدم امکان جابجایی٦LV.منظور از تعميرات اساسی الکتروموتورهای 

دستگاه، در محل اسکله انجام می پذیرد.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم-الكتروموتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
Xواحدسطح مقطع < Kw  =  8 

 [1] 10011 [2] 10012 [3] 10013 [4] 10014 [5] 10015

< X < Kw8   =  20 < X < Kw20   =  50 < X < Kw50   =  100 X > Kw   100 
رديف

بهاي واحد (ريال)

LV تعميرات اساسي الكتروموتور هاي 1001
100164

گروه كد

فصل دهم-الكتروموتور

قطع و وصل برق و باز كردن، بستن
سويچ مربوط و نصب و جمع آوري تخته

خطر بر روي آن

859،3901،153،930 01697،900697،900697،900 مورد

تميز كاري جعبه اتصاالت، بازكردن پيچ و
مهره هاي اتصاالت الكتريكي كابل

ورودي برق و ارت، مهار و كاور كردن آن
و نصب مجدد آنها

2،578،1602،872،700 021،395،8002،093،7002،251،720 مورد

تعويض يا تعمير قطعات جعبه اتصاالت
موتور

1،718،7701،915،130 031،046،8501،395،8001،501،150 مورد

گريس كاري و تميز كاري بدنه الكترو
موتور

286،030429،040 04143،010171،620214،520 مورد

باز كردن گلند و جداسازي كابل آن و
بستن آنها

2،228،2002،362،700 05858،0901،287،1302،093،700 مورد

باز كردن پايه الكترو موتور و بستن پس
از اتمام كار

832،400832،400 06630،720630،720630،720 مورد

1،261،4401،690،490در آوردن و جا زدن پولي يا كوپلينگ 07572،060858،0901،059،770 مورد

باز و بستن كاور فن و جا زدن و در آوردن
فن

1،261،4401،690،490 08572،060858،0901،059،770 مورد

جوشكاري و تعمير كاور فن و سيستم
خنك كاري

6،405،5008،538،750 092،988،0802،988،0804،484،040 مورد

باز و بستن در پوش هاي جلو و عقب
پس از تميز كاري و تعميرات الزم

2،119،5302،522،890 101،144،1201،716،1701،917،850 مورد

7،184،3809،594،100جوشكاري و تراشكاري محل برينگ ها 112،705،3002،705،3005،056،480 مورد

6،445،4208،855،140جوشكاري و تراشكاري شفت 122،409،7202،409،7204،465،310 مورد

4،241،6605،957،840تعويض برينگ هاي دو سر الكترو موتور 131،059،7701،917،8502،522،890 مورد

عيب يابي و رفع عيب از سيم پيچ هاي
الكترو موتور

1،609،9601،718،770 14750،5701،045،1201،501،150 مورد

بررسي و جرم گيري استاتور و سيم پيچ
از گرد غبار و چربي

1،557،2901،851،830 15697،900992،4501،448،480 مورد

96،313،550123،506،790سيم پيچي مجدد الكتروموتور 1614،085،52027،403،93037،706،170 مورد

1،501،1501،501،150انجام تست مقاومت عايقي 17750،570750،5701،501،150 مورد

راه اندازي الكترو موتور همراه با ثبت
مقادير الكتريكي، آناليز و ارايه گزارش

فني

1،623،8201،623،820 18925،920925،920925،920 مورد

1،718،7701،718،770اندازه گيري لرزش 19859،390859،390859،390 مورد

باز كردن پروانه اصلي و جازدن آن در فن
هاي صنعتي و باالنس نمودن آن

00 20429،040858،0901،261،440 مورد

بررسي جاروبك و ذغال و ساير متعلقات
و تعمير يا تعويض آنها در موتورهاي

DC

294،5400 211،287،1301،613،5702،093،700 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم-الكتروموتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
Xواحدسطح مقطع < Kw  =  8 

 [1] 10011 [2] 10012 [3] 10013 [4] 10014 [5] 10015

< X < Kw8   =  20 < X < Kw20   =  50 < X < Kw50   =  100 X > Kw   100 
رديف

بهاي واحد (ريال)

LV تعميرات اساسي الكتروموتور هاي 1001
100164

گروه كد

فصل دهم-الكتروموتور

تست عايقي سيم پيچ قطب ها در موتور
DC هاي

00 22750،570750،5701،501،150 مورد

DC 00تعويض سيم پيچ در موتور هاي 233،247،6403،703،6604،159،690 مورد

DC 00سيم پيچي مجدد الكترو موتور 248،830،85010،465،06025،981،080 مورد

بررسي عايق بين تيغه هاي كالكتور و
تميز كردن و ترميم عايق هاي آن در

DC موتور هاي

00 25858،0901،075،7101،395،800 مورد

DC 00تعويض كالكتور در موتور هاي 261،984،8902،791،6103،329،600 مورد

DC 00تست آرميچر در موتورهاي 27750،570750،5701،501،150 مورد

بارگيري، حمل الكترو موتور به كارگاه و
بلعكس جهت نصب، تعمير يا تعويض

5،153،8900 282،301،4202،570،4203،437،720 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم-الكتروموتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
Xواحدسطح مقطع < Kw  =  8 

 [1] 10021 [2] 10022 [3] 10023 [4] 10024 [5] 10025

< X < Kw8   =  20 < X < Kw20   =  50 < X < Kw50   =  100 X > Kw   100 
رديف

بهاي واحد (ريال)

LV 1002 در اسكلهتعميرات اساسي الكتروموتور هاي
100264

گروه كد

فصل دهم-الكتروموتور

قطع و وصل برق و باز كردن، بستن
سويچ مربوط و نصب و جمع آوري تخته

خطر بر روي آن

1،210،0201،624،730 01982،650982،650982،650 مورد

تميز كاري جعبه اتصاالت، بازكردن پيچ و
مهره هاي اتصاالت الكتريكي كابل

ورودي برق و ارت، مهار و كاور كردن آن
و نصب مجدد آنها

3،630،0504،044،760 021،965،2902،947،9403،170،420 مورد

تعويض يا تعمير قطعات جعبه اتصاالت
موتور

2،420،0302،696،510 031،473،9701،965،2902،113،610 مورد

گريس كاري و تميز كاري بدنه الكترو
موتور

402،730604،090 04201،360241،640302،050 مورد

باز كردن گلند و جداسازي كابل آن
وبستن آنها

3،137،3103،326،690 051،208،1901،812،2802،947،940 مورد

باز كردن پايه الكترو موتور و بستن پس
از اتمام كار

1،172،0201،172،020 06888،060888،060888،060 مورد

2،113،6102،113،610انجام تست مقاومت عايقي 071،056،8101،056،8102،113،610 مورد

راه اندازي الكترو موتور همراه با ثبت
مقادير الكتريكي ،آناليز و ارايه گزارش

فني

2،286،3402،286،340 081،303،6901،303،6901،303،690 مورد

2،420،0302،420،030اندازه گيري لرزش 091،210،0201،210،0201،210،020 مورد

باز كردن پروانه اصلي و جا زدن آن در
فن هاي صنعتي و باالنس نمودن آن

00 10604،0901،208،1901،776،110 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم -ترانسفورماتور

فصل یازدهم-ترانسوماتور

مکانيکی و تنظيم و تراز ١.در بهای واحد ردیف های این فصل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات تثبيت

تحویل به کارفرما، لحاظ شده است. بستن وایرینگ های کنترل و قدرت در ردیف های تعميراتی، بازدید نهایی، راه اندازی و باز کردن و کردن،

آالرم ها و تریپ ها می باشد. ٢.سيستم کنترل و مانيتورینگ ترانسنفورماتور،شامل تمامی نشان دهنده ها،

.اندازی" لحاظ شده است ٣. تست دی الکتریک روغن و تست مقاومت عایقی مطابق استاندارد در بهای واحد ردیف" انجام تست های پيش از راه

٤. در ردیف" احيای رطوبت گير" هزینه دستگاه خشک کن لحاظ شده است.

٥. منظور از تعميرات اساسی ترانسفورماتورهای قدرت در اسکله آن دسته از فعاليت های تعميراتی است که روی ترانسفورماتور قدرت بواسطه عدم امکان

جابجایی دستگاه در محل اسکله انجام می پذیرد.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم -ترانسفورماتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 11011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت 1101
110164

گروه كد

فصل يازدهم -ترانسفورماتور

قطع و وصل برق،جدا كردن و وصل
سويچ ترانسفورماتور، اتصال به زمين و
نصب و جمع آوري تخته خطر (در دو

سمت ترنس)

012،477،440 مورد

باز كردن متعلقات جعبه، درپوش هاي
جعبه، اتصال ورودي و بستن مجدد آنها

(ولتاژ فشار متوسط)

023،833،670 مورد

باز كردن متعلقات جعبه، درپوش هاي
جعبه، اتصال ورودي و بستن مجدد آنها

(ولتاژ فشارضعيف)

032،296،170 مورد

باز و بستن، تميز كاري و آچار كشي
اتصاالت الكتريكي(ولتاژ فشار متوسط)

044،475،450 مورد

باز و بستن، تميز كاري و آچاركشي
اتصاالت الكتريكي(ولتاژ فشارضعيف)

052،872،450 مورد

باز و بستن مقره ها و بررسي نشت بندها 061،029،510 مورد

تعويض نشت بندها 072،293،930 مورد

تعمير نشت بندها و رفع نشتي در صورت
نياز

081،146،960 مورد

بازديد، بررسي و تميز نمودن بدنه و
رادياتورها و متعلقات ترانس از گريس

،گرد و خاك يا هرنوع چربي

092،942،020 مورد

رفع نشتي از بدنه و رادياتورهاي ترانس 101،395،540 مورد

بررسي و تست سيستم كنترل و
مونيتورينگ و اطمينان از صحت عملكرد

11859،390 مورد

تعويض سيستم كنترل و مونيتورينگ 121،146،960 مورد

باز كردن و بستن درب ترانس جهت
بازديد وبررسي سيم پيچ،هسته وتپ

چنجر

136،411،970 مورد

وكيوم كردن وتزريق گاز 141،592،560 مورد

تست مقاومت عايقي 151،718،770 مورد

انجام تست هاي پيش از راه اندازي 163،437،540 مورد

انجام تست دي الكتريك روغن 17429،690 مورد

نمونه گيري از روغن 182،293،930 مورد

تعويض روغن 194،587،860 مورد

تعويض رطوبت گير 20588،830 مورد

احيا رطوبت گير 211،146،960 مورد

بازكردن و بستن محفظه رطوبت گير 221،146،960 مورد

آچار كشي كليه اتصاالت مكانيكي ترانس
و رادياتورها

233،440،890 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم -ترانسفورماتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 11011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت 1101
110164

گروه كد

فصل يازدهم -ترانسفورماتور

تميز كاري و علف زني محوطه اطراف
outdoor ترانس هاي

242،928،730 مورد

تميز كاري و گرد گيري محوطه اطراف
indoor ترانس هاي

251،801،020 مورد

W> = تعويض ترانسفورماتور به وزن 
KG 1000

2617،519،220 دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن
>W< KG 1000)=2500) 

2721،748،360 دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن
>W< KG 2500)=5000) 

2824،258،740 دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن
>W< KG 5000)=10000) 

2931،506،860 دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن
>W< KG 10000= 30000

3031،838،580 دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن
>W KG 30000)=) 

3140،295،040 دستگاه

بررسي شرايط عملكرد عادي ترانس و
متعلقات آن

32495،490 مورد

باز و بسته كردن و سرويس رله
بوخهلس

332،673،680 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم -ترانسفورماتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 11021
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت در اسكله 1102
110264

گروه كد

فصل يازدهم -ترانسفورماتور

قطع و وصل برق،جدا كردن و وصل
سويچ ترانسفورماتور، اتصال به زمين و
نصب و جمع آوري تخته خطر (در دو

سمت ترنس)

013،327،400 مورد

باز كردن متعلقات جعبه، درپوش هاي
جعبه، اتصال ورودي و بستن مجدد آنها

(ولتاژ فشار متوسط)

025،176،780 مورد

باز كردن متعلقات جعبه، درپوش هاي
جعبه، اتصال ورودي و بستن مجدد آنها

(ولتاژ فشارضعيف)

033،042،080 مورد

باز و بستن، تميز كاري و آچار كشي
اتصاالت الكتريكي(ولتاژ فشار متوسط)

046،032،300 مورد

باز و بستن، تميز كاري و آچاركشي
اتصاالت الكتريكي(ولتاژ فشارضعيف)

053،775،290 مورد

باز و بستن مقره ها و بررسي نشت بندها 061،449،550 مورد

تعويض نشت بندها 073،229،850 مورد

تعمير نشت بندها و رفع نشتي در صورت
نياز

081،614،930 مورد

بازديد، بررسي و تميز نمودن بدنه و
رادياتورها و متعلقات ترانس از گريس

،گرد و خاك يا هرنوع چربي

094،064،180 مورد

رفع نشتي از بدنه و رادياتورهاي ترانس 101،964،920 مورد

بررسي و تست سيستم كنترل و
مونيتورينگ و اطمينان از صحت عملكرد

111،210،020 مورد

تعويض سيستم كنترل و مونيتورينگ 121،614،930 مورد

باز كردن و بستن درب ترانس جهت
بازديد وبررسي سيم پيچ،هسته وتپ

چنجر

139،028،060 مورد

وكيوم كردن وتزريق گاز 142،242،320 مورد

تست مقاومت عايقي 152،420،030 مورد

انجام تست هاي پيش از راه اندازي 164،840،060 مورد

انجام تست دي الكتريك روغن 17605،010 مورد

نمونه گيري از روغن 183،229،850 مورد

تعويض روغن 196،459،710 مورد

تعويض رطوبت گير 20829،070 مورد

احيا رطوبت گير 211،614،930 مورد

بازكردن و بستن محفظه رطوبت گير 221،614،930 مورد

آچار كشي كليه اتصاالت مكانيكي ترانس
و رادياتورها

234،844،780 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم -ترانسفورماتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 11021
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت در اسكله 1102
110264

گروه كد

فصل يازدهم -ترانسفورماتور

تميز كاري و علف زني محوطه اطراف
outdoor ترانس هاي

243،928،480 مورد

تميز كاري و گرد گيري محوطه اطراف
indoor ترانس هاي

252،535،840 مورد

W> = تعويض ترانسفورماتور به وزن 
KG 1000

2622،130،940 دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن
>W< KG 1000)=2500) 

2727،671،260 دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن
>W< KG 2500)=5000) 

2830،791،560 دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن
>W< KG 5000)=10000) 

2939،578،190 دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن
>W< KG 10000= 30000

3040،092،810 دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن
>W KG 30000)=) 

3150،324،620 دستگاه

بررسي شرايط عملكرد عادي ترانس و
متعلقات آن

32665،480 مورد

باز و بسته كردن و سرويس رله
بوخهلس

333،732،370 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت کاندیک

١.در ردیف" آماده سازی بستر آندی و آند گذاری برای آندهای از نوع نواری - اعمال جریان" تمامی مراحل اجرایی شيارکنی، آماده سازی بستر شيار، جابگذاری

آند و پوشاندن شيار در بهای واحد ردیف لحاظ شده است وليکن خاک برداری جهت ایجاد گودال و خاک ریزی در بهای واحد ردیف لحاظ نشده است.

٢.در ردیف"آماده سازی بستر آندی و آندگذاری برای آندهای ميله ای تا عمق ٢ متر- آند فدا شونده" منظور از یک مورد تعداد یک تا حداکثر شش عدد آند در هر

دفعه می باشد که کنار هم دریک محل قرار می گيرند.

٣.در ردیف های "سيستم حفاظت کاتدیک در اسکله" هزینه وسایل غواصی در بهای واحد ردیف لحاظ شده است.

٤. در ردیف های "سيستم حفاظت کاتدیک در اسکله" هزینه تامين قایق و مصالح پيچ و مهره و بست در بهای واحد ردیف منظور نشده است.

با پرداخت ٥. در ردیف های "کابل کشی و مهار کابل با پيچ و مهره و انتقال و نصب آند یا الکترود مرجع" محل قرارگرفتن آند یا الکترود مرجع مالک پرداخت است.

سایر ردیف های "نصب آند یا الکترود مرجع" قابل احتساب مجدد نمی باشد. این ردیف،

٦. هزینه استقرار، جابجایی الزم ، بکارگيری و تامين افراد، ماشين آالت، ابزارکار و مواد مصرفی(غير از مصالحی که تامين آن در تعهد کارفرماست) مورد نياز برای

اجرای هریک از عمليات، در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ شده است.

٧. هزینه های مربوط به خرید و حمل آجر، آجرچينی روی کابل ها، ریختن و کوبيدن ذغال کک در بستر آندی، در بهای واحد ردیف های مربوط لحاظ شده است.

٨.هزینه های مربوط به تعمير عایق در محل های اتصال کابل به لوله در بهای واحد ردیف های مربوط لحاظ شده است.

٩. هزینه لوازم و مصالح مورد نياز برای انجام آزمایش ها، از جمله کابل و لوازم دیگر (بحز پودر کدولد که در تعهد کارفرماست) در بهای واحد ردیف های مربوط

لحاظ شده است.

)، تابلوی برق مربوط به ایستگاه ها و هزینه عمليات خاکی و بتنی مربوط١٠BOND BOX. هزینه مربوط به ساخت و حمل عالمت های مسير، جعبه های اتصال(

گفته در بهای واحد ردیف ها لحاظ نشده است و این هزینه براساس ردیف های مربوط از فهرست بهای واحد پایه رشته عمليات به نصب تجهيزات پيش

ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی پرداخت می شود.

١١. در ردیف های زیر فصل رکتی فایرهای حفاظت کاتدیک، هزینه تمامی مراحل اجرایی الزم از جمله جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات

فنی، تثبيت مکانيکی و تنظيم و تراز کردن، بازکردن و بستن وایرینگ های کنترل و قدرت در ردیف های تعميراتی، بازدید نهایی، راه اندازی و تحویل به کارفرما در

بهای واحد ردیف لحاظ شده است.

١٢. در تمامی ردیف های تست و انداره گيری مندرج در این فصل، حمل ابزارآالت، انجام تست، تکميل برگه بازدید و تهيه و ارایه گزارش فنی،در بهای واحد ردیف

ها لحاظ شده است.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 12011
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم حفاظت كاتديك  1201
120164

گروه كد

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

آماده سازي بستر آندي و آند گذاري
براي آندهاي از نوع نواري - اعمال

جريان

017،518،130 مترطول

آماده سازي بستر آندي و آندگذاري براي
 متر - آند فدا2آندهاي ميله اي تا عمق 
شونده

0210،388،910 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 12021
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم حفاظت كاتديك در اسكله 1202
120264

گروه كد

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

كابل كشي و مهار كابل با پيج و مهره و
انتقال و نصب آند يا الكترود مرجع در

m<15عمق 

0120،550،960 عدد

كابل كشي و مهار كابل با پيج و مهره و
انتقال و نصب آند يا الكترود مرجع در

m<< 15  = عمق24

0231،605،610 عدد

كابل كشي و مهار كابل با پيج و مهره و
انتقال و نصب آند يا الكترود مرجع در

m<< 24  = عمق35عمق 

0348،755،660 عدد

كابل كشي و مهار كابل با پيج و مهره و
انتقال و نصب آند يا الكترود مرجع در

m<< 35  = عمق45عمق 

0466،999،670 عدد

كابل كشي و مهار كابل با پيج و مهره و
انتقال و نصب آند يا الكترود مرجع در

m<< 45 = عمق60عمق 

0589،920،250 عدد

m< 063،569،160 عمق15نصب آند فداشونده در  عدد

m< 24نصب آند فداشونده در 
15  =عمق>

074،461،450 عدد

m< 35نصب آند فداشونده در 
24  =عمق>

087،931،460 عدد

m< 45نصب آند فداشونده در 
35  =عمق>

0911،897،200 عدد

m< 60نصب آند فداشونده در 
45  =عمق>

1017،845،800 عدد

m< 15نصب آند يا الكترود مرجع در 
عمق

118،980،990 عدد

m< 24نصب آند يا الكترود مرجع در 
15  =عمق>

1211،083،520 عدد

m< 35نصب آند يا الكترود مرجع در 
24  =عمق>

1319،282،530 عدد

m< 45نصب آند يا الكترود مرجع در 
35  =عمق>

1428،605،180 عدد

m< 60نصب آند يا الكترود مرجع در 
45  =عمق>

1542،621،480 عدد

جمع آوري كابل و پيج و مهره هاي
مربوط به يك آند يا الكترود مرجع در

m<15عمق 

166،066،690 عدد

جمع آوري كابل و پيج و مهره هاي
مربوط به يك آند يا الكترود مرجع در

m<< 15  = عمق24

1710،414،920 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 12021
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم حفاظت كاتديك در اسكله 1202
120264

گروه كد

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

جمع آوري كابل و پيج و مهره هاي
مربوط به يك آند يا الكترود مرجع در

m<< 24  = عمق35

1814،763،150 عدد

جمع آوري كابل و پيج و مهره هاي
مربوط به يك آند يا الكترود مرجع در

m<< 35  = عمق45

1919،085،350 عدد

جمع آوري كابل و پيج و مهره هاي
مربوط به يك آند يا الكترود مرجع در

m<< 45  = عمق60

2023،433،580 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 12031
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي ركتي فايرهاي حفاظت كاتديك 1203
120364

گروه كد

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

باز كردن و بستن درب ترانس و نمونه
برداري ازروغن ركتي فاير مطابق

استاندارد و ارائه جهت انجام تست دي
الكتريك

016،616،030 مورد

بازديد سرويس و تميز كاري باز و بسته
كردن بوشينگ ها و بررسي نشت بند و

رفع نشتي آنها

021،936،330 مورد

آزمايش الكتريكي سيم پيچ ها و ديود
هاي يكسو ساز

032،726،020 مورد

بررسي ،رفع اشكال و تعويض تغيير
دهنده هاي نسبت ولتاژ و

جريان،ديودها،كليد ها، كليه سيمهاي
رابط و متعلقات

042،245،890 مورد

تعويض و ترميم واشرهاي درزبند 051،936،330 مورد

بازديد ، سرويس و تميز كاري آچار كشي
اتصاالت و كليه سيم هاي رابط و تغيير
دهنده هاي نسبت ولتاژ و جريان ،كليدها
و ديگر متعلقات و اطمينان از صحت
عملكرد آنها همراه با بيرون آوردن و

جازدن سيم پيچ

069،103،930 مورد

باز و بسته كردن محفظه رطوبت گير و
سرويس و تميز كاري آن و تعويض ماده

رطوبت گير

071،687،750 مورد

بررسي ،تست و تعويض نشاندهنده ها (
كنتور،ولتمتر، آمپرمتر ، دماسنج، و فشار
سنج و المپ هاي سيگنال و...) كليه سيم

كشي ها ومتعلقات آنها

083،052،600 مورد

بررسي ظاهري و تميز كاري از گريس،
گرد و خاك و يا هر نوع چربي، جرم
گيري و سنباده كاري ركتي فاير و

2متعلقات آن و محوطه اطراف تاشعاع 
متر

092،405،810 مورد

بررسي شرايط عملكرد عادي ركتي فاير
و متعلقات آن، پايش و ثبت پارامترهاي
الكتريكي و مكانيكي ، آناليز و ارائه

گزارش تحليلي

10991،160 مورد

تعويض روغن 114،348،070 مورد

بررسي، تميز كاري و آچار كشي ،رفع
اشكال كليه پيچ و مهره هاي بدنه، جعبه
اتصاالت الكتريكي ، سيستم ارت، گلندها
و شرود گلند ها ،كابل ها و كليه سيم

كشي ها ومتعلقات آنها

123،170،420 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 12031
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي ركتي فايرهاي حفاظت كاتديك 1203
120364

گروه كد

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

AC بررسي و رفع اشكال از كليد و
DC فيوزهاي ورودي و خروجي

131،434،630 مورد

AC وتعويض كليد فيوزهاي ورودي 
DC خروجي

141،962،270 مورد

رفع نشتي از بدنه ركتي فاير 151،669،370 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 12041
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي ركتي فايرهاي حفاظت كاتديك در اسكله 1204
120464

گروه كد

فصل دوازدهم- سيستم حفاظت كاتديك

باز كردن و بستن درب ترانس و نمونه
برداري ازروغن ركتي فاير مطابق

استاندارد و ارائه جهت انجام تست دي
الكتريك

018،993،690 مورد

تعويض و ترميم واشرهاي درزبند 022،565،510 مورد

باز و بسته كردن محفظه رطوبت گير و
سرويس و تميز كاري آن و تعويض ماده

رطوبت گير

032،215،510 مورد

بررسي ،تست و تعويض نشاندهنده ها (
كنتور،ولتمتر، آمپرمتر ، دماسنج، و فشار
سنج و المپ هاي سيگنال و...) كليه سيم

كشي ها و متعلقات آنها

044،137،230 مورد

بررسي ظاهري و تميز كاري از گريس،
گرد و خاك و يا هر نوع چربي، جرم
گيري و سنباده كاري ركتي فاير و

2متعلقات آن و محوطه اطراف تاشعاع 
متر

053،226،550 مورد

بررسي شرايط عملكرد عادي ركتي فاير
و متعلقات آن، پايش و ثبت پارامترهاي
الكتريكي و مكانيكي ، آناليز و ارائه

گزارش تحليلي

061،355،350 مورد

بررسي، تميز كاري و آچار كشي ،رفع
اشكال كليه پيچ و مهره هاي بدنه، جعبه

اتصاالت الكتريكي ، سيستم ارت،
گلندهاو شرود گلند ها ،كابل ها و كليه

سيم كشي ها و متعلقات آنها

074،383،530 مورد

AC بررسي و رفع اشكال از كليد و
DC فيوزهاي ورودي و خروجي

081،939،530 مورد

AC وتعويض كليد فيوزهاي ورودي 
DC خروجي

092،682،460 مورد

رفع نشتي از بدنه ركتي فاير 102،270،050 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم -پمپ ها

فصل سيزدهم- پمپ ها

١.ردیف های این فصل به منظور انجام عمليات مرحله به مرحله تعميرات بر روی تجهيزات مورد نظر می باشد.

٢.بابت انجام مراحل مشترک در فعاليت های تعميراتی منظور شده در ردیف های این فصل، صرفًا ردیف مربوط به یک مرحله احتساب می گردد.

٣.زیرفصل پمپ های جابجایی مثبت شامل انواع پمپ های تيغه ای، دنده ای، رفت و برگشتی، لوپ پمپ و اسکرو می باشد.

٤.در ردیف های تعویض نشت بند هزینه های مربوط به تعویض تمامی موارد ذکر شده در شرح ردیف، در بهای واحد ردیف دیده شده است.

 از نوع سينگل بوده و برای تعویض حالت دبل ضریب ١/٤٠ در بهای واحد ردیف اعمال می گردد.Mechanical Seal ٥.ردیف تعویض نشت بند 

٦.هزینه بازکردن و بستن فلنج در ردیف های این فصل لحاظ شده است و از این بابت هزینه جداگانه ای از سایر ردیف ها پرداخت نمی شود.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم -پمپ ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 13011 [2] 13012 [3] 13013

 اينچ6 اينچ - 5قطر لوله ورودي  اينچ4 اينچ - 3قطر لوله ورودي  اينچ و كمتر2قطر لوله ورودي 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ هاي جابجايي مثبت 1301
130164

گروه كد

فصل سيزدهم -پمپ ها

باز كردن قطعات و اجزاي داخلي پمپ به
طور كامل

013،260،8406،443،0306،964،890 مورد

شستشو و بررسي بدنه پمپ واطمينان از
صحت عملكرد

021،093،0101،951،2803،185،900 مورد

تعويض بدنه پمپ 03993،8701،257،0702،174،630 مورد

تعمير بدنه پمپ 043،357،7903،888،6205،798،030 مورد

تعويض بيرينگ ها 051،909،4102،826،9704،193،340 مورد

Packing بازرسي نشت بند شامل،
Mechanical Seal كاسه نمدها و ،
O Ring-

062،053،5002،053،5002،522،990 مورد

Packing تعويض نشت بند شامل،
O Ring كاسه نمدها و-

071،513،8502،274،9903،262،430 مورد

اضافه بها به رديف باال چناچه تعويض
Mechanical Seal نيز انجام شود 

08619،770877،850954،260 مورد

Sleeve) بازرسي شفت و شفت اسليو( 091،261،4901،757،4202،283،820 مورد

تعويض شفت 101،757،4202،440،2303،205،800 مورد

Sleeve) تعويض شفت اسليو( 111،769،8502،239،3403،205،800 مورد

بازرسي وضعيت لقي رينگ هاي سايشي 122،053،5003،045،3603،514،840 مورد

بازرسي اجزاي متحرك پمپ شامل
چرخدنده ها، پيستون ها، پلنجرها و

اسكروها

132،205،4902،510،1203،275،690 مورد

تعويض چرخدنده ها در پمپ 142،510،1203،040،9504،522،740 مورد

تعويض پيستون ها در پمپ 152،674،9803،275،6904،522،740 مورد

تعويض پلنجرها در پمپ 161،757،4202،510،1203،275،690 مورد

تعويض اسكروها در پمپ 172،440،2302،744،8704،028،390 مورد

Side Glass بازرسي و رفع عيب 
روغن

18743،100977،8401،473،770 مورد

مونتاژ كامل پمپ 194،009،1905،020،2507،234،290 مورد

بازرسي كوپلينگ پمپ 20837،3301،413،4802،214،040 مورد

تعويض كوپلينگ پمپ 211،909،4102،826،9704،288،310 مورد

تعويض روغن پمپ 22761،140995،8901،522،290 مورد

م محوري پمپ و دستگاه محركه 231،257،0704،567،6406،555،380 مورد

بازرسي لوله هاي ورود و خروج سيال 24987،4401،987،7402،748،880 مورد

رفع عيب لوله هاي ورود و خروج سيال 251،491،8102،514،1403،510،030 مورد

Gasketلوله هاي ورود وتعويض 
خروج سيال

26917،5601،152،3002،069،860 مورد

راه اندازي پمپ 271،757،4202،522،9903،514،840 مورد

تعويض ديافراگم 281،909،4102،826،9704،019،540 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم -پمپ ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 13011 [2] 13012 [3] 13013

 اينچ6 اينچ - 5قطر لوله ورودي  اينچ4 اينچ - 3قطر لوله ورودي  اينچ و كمتر2قطر لوله ورودي 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ هاي جابجايي مثبت 1301
130164

گروه كد

فصل سيزدهم -پمپ ها

بررسي چك ولو هاي ورودي و خروجي
(توپي)

291،674،6701،909،4102،826،970 مورد

تعويض چك ولو هاي ورودي و خروجي
(توپي)

30987،4401،513،8502،274،990 مورد

air valve 311،674،6701،909،4102،826،970 بررسي شير هوا مورد

air valve 321،513،8501،987،7403،266،840 تعويض شير هوا مورد

air valve 332،814،6503،575،7904،880،470 تعمير شير هوا مورد

بررسي ولو هاي ورودي و خروجي 34987،4401،513،8502،274،990 مورد

تعويض ولو هاي ورودي و خروجي 351،987،7402،514،1403،061،710 مورد

relive valve 361،757،4202،288،2502،757،730 بررسي شير اظمينان مورد

relive valve 372،579،9003،514،8404،880،470 تنظيم، تست مورد

relive valve 382،144،1503،061،7103،556،060 تعويض مورد

بررسي ياتاقان هاي ثابت و متحرك 392،288،2502،971،0604،028،390 مورد

تعويض ياتاقان هاي ثابت و متحرك 402،522،9904،880،4707،586،890 مورد

بررسي مقر ياتاقان بر روي ميل لنگ 412،288،2502،971،0604،028،390 مورد

تعويض ميل لنگ 422،522،9904،880،4707،586،890 مورد

كلرنس گيري ياتاقان هاي ثابت و
متحرك

433،888،6204،880،4707،586،890 مورد

بررسي گژن پين ها 441،674،6702،144،1502،966،740 مورد

تعويض گژن پين ها 452،144،1503،061،7104،254،290 مورد

بررسي دسته شاتون ها 461،674،6702،144،1503،266،840 مورد

تعويض دسته شاتونن ها 473،818،8205،115،2107،586،890 مورد

Main Bearing 481،674،6701،909،4102،966،740 ها بررسي مورد

Main Bearing 492،826،9703،879،7705،246،140 ها تعويض مورد

بررسي وضعيت تسمه ها و پولي موتور و
پمپ

501،674،6701،909،4102،826،970 مورد

تعويض تسمه ها 51917،5601،152،3001،974،890 مورد

تعويض پولي 521،987،7402،826،9703،818،820 مورد

االينمنت كردن تسمه ها با پولي 531،974،8902،826،9704،019،540 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم -پمپ ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
 اينچ و كمتر2قطر لوله ورودي واحدسطح مقطع

 [1] 13021 [2] 13022 [3] 13023 [4] 13024 [5] 13025

  اينچ10قطر لوله ورودي  اينچ8قطر لوله ورودي  اينچ6 اينچ - 5قطر لوله ورودي  اينچ4 اينچ - 3قطر لوله ورودي 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ هاي گريز از مركز افقي 1302
130264

گروه كد

فصل سيزدهم -پمپ ها

باز كردن قطعات و اجزاي داخلي پمپ به
طور كامل

26،876،12035،072،460 018،554،01014،045،10019،235،590 مورد

8،604،07010،426،860شستشو و بررسي بدنه پمپ 023،510،0305،789،4207،842،930 مورد

5،632،7606،393،910تعويض بدنه پمپ 032،826،9703،879،7704،640،910 مورد

7،895،8409،409،680تعمير بدنه پمپ 043،888،6204،880،4706،834،190 مورد

6،834،1907،895،840تعويض بيرينگ ها 052،826،9704،328،4905،842،340 مورد

Packing بازرسي نشت بند شامل،
Mechanical Seal كاسه نمدها و،
O ring-ها 

4،027،9904،780،690 062،144،1502،826،9703،266،840 مورد

Packingتعويض نشت بند شامل،
Mechanical Seal كاسه نمدها و،
O ring-ها 

5،115،2105،798،030 072،826،9703،744،5204،123،360 مورد

Sleeve) 3،888،6204،123،360)بازرسي شفت و شفت اسليو 081،909،4102،826،9703،357،790 مورد

3،296،4503،954،190تعويض شفت 091،674،6702،144،1502،826،970 مورد

4،880،4705،798،030بازرسي وضعيت لقي رينگ هاي سايشي 101،909،4102،674،9803،888،620 مورد

3،205،8003،888،620بازرسي پروانه يا پروانه هاي پمپ 111،909،4102،144،1502،674،980 مورد

4،880،4705،798،030تعويض پروانه يا پروانه هاي پمپ 122،144،1502،826،9703،888،620 مورد

Side Glass بازرسي و رفع عيب 
روغن

2،826،9703،061،710 131،279،1001،674،6702،144،150 مورد

16،544،38019،811،220مونتاژ كامل پمپ 143،888،6208،769،09012،215،890 مورد

3،818،8204،254،290بازرسي كوپلينگ پمپ 151،513،8501،909،4102،826،970 مورد

4،640،9105،323،730تعويض كوپلينگ پمپ 161،748،5902،826،9703،879،770 مورد

3،788،8304،541،540تعويض روغن پمپ 17917،5601،835،1102،752،670 مورد

12،657،70013،649،550هم محوري پمپ و دستگاه محرك 183،818،8206،715،5809،760،940 مورد

4،114،5104،640،910بازرسي لوله هاي ورود و خروج سيال 191،805،5002،378،9003،061،710 مورد

4،640،9105،323،730رفع عيب لوله هاي ورود و خروج سيال 202،826،9703،744،5204،053،560 مورد

Gasket تعويض ورود ولوله هاي 
خروج سيال

3،744،5203،979،270 211،222،1902،144،1502،826،970 مورد

3،514،8404،576،490راه اندازي پمپ 221،518،2502،514،1403،061،710 مورد

4،971،1205،653،930باز و بستن كوپلينگ 231،987،7402،826،9703،744،520 مورد

3،818،8204،880،470تعويض رينگ هاي سايشي 241،674،6702،144،1502،826،970 مورد

4،880،4705،798،030بازكردن پايه هاي پمپ از مقر مربوط 252،730،0103،169،5503،926،660 مورد

4،880،4705،798،030بستن پايه هاي پمپ در مقر مربوط 262،730،0103،169،5503،926،660 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم -پمپ ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 13031 [2] 13032 [3] 13033

 اينچ12  اينچ تا 9قطر لوله ورودي  اينچ8 اينچ تا 5قطر لوله ورودي  اينچ و كمتر4قطر لوله ورودي 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ هاي گريز از مركز عمودي 1303
130364

گروه كد

فصل سيزدهم -پمپ ها

باز كردن قطعات و اجزاي داخلي پمپ به
طور كامل

0122،318،90033،375،38039،224،090 مورد

شستشو و بررسي بدنه پمپ 024،662،8306،872،4609،156،300 مورد

تعويض بدنه پمپ 035،485،92010،502،36012،767،140 مورد

تعمير بدنه پمپ 049،981،81012،646،28015،145،800 مورد

تعويض بيرينگ ها 057،642،86015،715،50021،036،470 مورد

Packing، بازرسي نشت بند شامل،
Mechanical SealO Ring -ها  

O ring ها-كاسه نمدها و 

062،421،1703،658،1404،719،790 مورد

Packingتعويض نشت بند شامل،
Mechanical SealO Ring -ها  

O ring ها-كاسه نمدها و 

074،489،4205،489،7306،477،180 مورد

Sleeve) بازرسي شفت و شفت اسليو( 082،359،8303،643،3604،396،060 مورد

تعويض يك عدد شفت 092،214،0403،605،4104،832،000 مورد

بازرسي وضعيت لقي رينگ هاي سايشي 104،497،8806،020،5607،538،830 مورد

بازرسي پروانه يا پروانه هاي پمپ 111،992،1602،757،7303،749،580 مورد

تعويض يك عدد پروانه پمپ 123،736،8805،896،0406،887،890 مورد

Side Glass بازرسي و رفع عيب 
روغن

131،718،1102،214،0402،966،740 مورد

مونتاژ كامل پمپ 1420،939،37033،836،19042،429،730 مورد

بازرسي كوپلينگ پمپ 151،545،0902،510،1203،040،950 مورد

تعويض كوپلينگ پمپ 161،545،0902،510،1203،040،950 مورد

تعويض روغن پمپ 17987،4401،598،5402،209،630 مورد

هم محوري پمپ و دستگاه محرك 184،263،1406،242،4308،291،530 مورد

بازرسي لوله خروجي سيال 191،483،3702،214،0403،201،490 مورد

رفع عيب لوله خروجي سيال 201،483،3702،214،0403،201،490 مورد

Gasket 211،979،3002،966،7403،201،490 لوله خروجي سيالتعويض مورد

راه اندازي پمپ 223،135،7705،493،1106،245،810 مورد

باز و بستن كوپلينگ 233،436،2304،732،6205،959،220 مورد

باز وبستن فلنج الين خروجي سيال 242،444،3803،905،7205،127،900 مورد

بيرون كشيدن پمپ و انتقال به كارگاه 254،968،9206،961،0908،967،420 مورد

باز و بستن كليه قطعات پمپ شامل
كلگي، تيوب، شافت

2613،899،27019،750،57025،202،180 مورد

شستشوي كليه قطعات پمپ 274،375،2005،880،6107،341،950 مورد

تعمير و رنگ آميزي تيوب ها، كلگي 287،165،7209،430،50011،860،220 مورد

حمل و نصب پمپ در مقر خود 296،491،60010،246،79012،930،320 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم-ژنراتورها

فصل چهاردهم- ژنراتورها

١. مراحل اجرایی جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی، تثبيت مکانيکی و تنظيم و تراز کردن، بازکردن و بستن وایرینگ کنترل و قدرت در

ردیف های تعميراتی، بازدید نهایی، راه اندازی و تحویل به کارفرما در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ شده است.

٢.استفاده از ابزار مخصوص جهت انجام فعاليت های مندرج در این فصل در بهای واحد ردیف ها لحاظ شده است.

٣. در ردیف هایی از این فصل که هریک از عمليات تست یا بررسی در آن ذکر شده است انجام عمليات، حمل ابزارآالت، تکميل برگه بازدید و تهيه و ارایه گزارش

فنی، در بهای واحد ردیف لحاظ شده است.

 از ردیف های مربوط در فصل الکتروموتورها قابل محاسبه است.Exciter یا  ٤PMG. هزینه انجام عمليات سيم پيچی 

چنانچه عمليات تعمير دیزل پزنراتور در اسکله انجام شود به قيمت انجام عمليات در خشکی می باشد ٥. در این فصل قيمت های تعمير دیزل ژنراتور مربوط به

های مربوط ضریب ١/٢٥ اعمال می گردد.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم-ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 14011 [2] 14012 [3] 14013

X< MW=10 MW >x> MW 30=  10MW >x> MW 50=  30 
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربو ژنراتور 1401
140164

گروه كد

فصل چهاردهم-ژنراتورها

ثبت ميزان لرزش در چند
pmg exciter main)نقطه, ,

generatorو بررسي و آناليز داده ها (

015،156،3206،875،0907،681،800 مورد

ثبت پارامتر هاي الكتريكي
pmg exciter main), ,

generatorو بررسي و آناليز داده ها (

024،296،9305،156،3205،963،030 مورد

pmg باز كردن و بستن كاور 035،135،3006،843،5609،358،530 مورد

PMG وجداكردن كليه اتصاالت 
PMG قطعات انتقال دهنده قدرت بين

Excitor و و اطمينان از سالمت آنهاو 

045،894،5907،555،44010،877،130 مورد

بررسي مغناطيس دائم روتور 053،437،5404،244،2605،050،970 مورد

PMG شرايطراه اندازي آزمايشي در 
نامي و اندازه گيري مقادير ولتاژ، جريان و
فركانس خروجي آن و تطابق با مقادير

PMG نامي

065،050،9705،963،0306،875،090 مورد

PMG وبررسي كابل هاي خروجي 
آچاركشي اتصاالت كابلها

073،427،0305،087،8805،942،010 مورد

بررسي اتصاالت الكتريكي ومكانيكي
exciterو آچار كشي آنها 

085،942،0108،456،98010،165،250 مورد

تست سالمت قطعات و عناصر نيمه
هادي و اطمينان از صحت عملكرد آنها

093،063،4804،139،1904،408،190 مورد

تعويض قطعات و عناصر نيمه هادي 103،975،5405،051،2506،126،960 مورد

باز كردن و بستن كليه اتصاالت الكتريكي
و مكانيكي حايل شامل كاور برينگ ها و

main ديواره هاي جدا كننده
generator

118،456،98010،971،96012،585،390 مورد

تميزكاري و جرم گيري كامل سيم پيچ ها
(بدون خارج كردن روتور تا محل قابل

دسترس)

126،843،56010،270،59011،978،850 مورد

تست عايقي سيم پيچ هاي استاتور و
روتور

136،875،0907،681،8008،593،860 مورد

main بررسي كليه اتصاالت الكتريكي
generatorو آچار كشي آنها 

144،233،7506،748،7208،456،980 مورد

بررسي مقاومت نقطه صفر ژنراتور و
اندازه گيري الكتريكي آن

153،063،4804،408،1905،214،910 مورد

تميز كاري و آچاركشي اتصاالت مقاومت
نقطه صفر ژنراتور

165،135،3007،650،2709،358،530 مورد

تميزكاري ماژول هاي الكتريكي اتاق
فرمان

172،794،7603،601،4804،408،190 مورد

بررسي و تست كارت هاي سيستم
تحريك

186،232،3107،951،0808،489،080 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم-ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 14011 [2] 14012 [3] 14013

X< MW=10 MW >x> MW 30=  10MW >x> MW 50=  30 
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربو ژنراتور 1401
140164

گروه كد

فصل چهاردهم-ژنراتورها

رفع اشكال كارت هاي سيستم تحريك 195،051،2507،039،0207،577،020 مورد

بررسي و تست كارت هاي سيستم
سنكرون

205،963،3107،740،3908،278،390 مورد

رفع اشكال كارت هاي سيستم سنكرون 214،244،5405،963،3106،875،370 مورد

بررسي و تست كارت هاي سيستم كنترل
ولتاژ

226،875،3709،026،7909،938،850 مورد

رفع اشكال كارت هاي سيستم كنترل
ولتاژ

235،694،3107،308،0208،220،080 مورد

بازديد، تميزكاري ذغال ها و جاروبك ها 24000 مورد

تعويض ذغال ها 25000 مورد

تست سالمت سنسورهاي حرارتي
ژنراتور

263،063،4805،051،2505،963،310 مورد

بررسي و اطمينان از عملكرد هيترهاي
سيم پيچ ژنراتور

271،572،7202،917،4403،145،450 مورد

رفع اشكال هيترهاي سيم پيچ ژنراتور 282،379،4403،455،1503،683،170 مورد

تعويض هيترهاي سيم پيچ ژنراتور 292،876،4503،952،1604،758،880 مورد

تميز كاري و آچاركشي اتصاالت و
اطمينان از سالمت بوشينگ هاي ترمينال

خروجي ژنراتور

304،758،8807،366،3307،822،360 مورد

تست صحت عملكرد خازن و برقگيرهاي
باكس خروجي ژنراتور

313،706،5405،051،2505،320،250 مورد

رفع اشكال خازن و برقگيرهاي باكس
خروجي ژنراتور

323،975،5406،126،9607،202،680 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم-ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 14021 [2] 14022 [3] 14023

X< MW=10 MW >x> MW 30=  10MW >x> MW 50=  30 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ديزل ژنراتور  1402
140264

گروه كد

فصل چهاردهم-ژنراتورها

ثبت ميزان لرزش در چند نقطه
PMG EXCITER MAIN),  ,

GENERATORوثبت مقادير (

01859،3901،262،7401،718،770 مورد

ثبت پارامترهاي
pmg exciter main)الكتريكي, ,

generatorو بررسي و آناليز داده ها (

021،145،8501،414،7502،122،130 مورد

DC034،223،2405،077،3705،931،500 استارتباز كردن و بستن موتور مورد

بررسي سيم پيچي اتوماتيك استارتر،
كليد (پولك) قطع و وصل، دو شاخه
محرك دهنده استارتر و اطمينان از

صحت عملكرد آنها

042،889،0403،695،7504،607،810 مورد

تعمير سيم پيچي اتوماتيك استارتر 054،451،2505،257،9706،871،390 مورد

تعمير يا تعويض كليد (پولك) قطع و
وصل

063،193،7604،047،8904،451،250 مورد

تعمير و تعويض دو شاخه محرك استارتر 072،339،6303،193،7603،597،120 مورد

بررسي كابل هاي ورودي به اتوماتيك
DC استارتر و خروجي به موتور

081،216،5001،619،8602،204،990 مورد

بررسي پينيون موتور استارتر 091،485،5002،339،6302،742،990 مورد

بررسي و تست كارتهاي سيستم كنترل
ولتاژ

104،291،6705،098،3906،010،450 مورد

رفع اشكال كارتهاي سيستم كنترل ولتاژ 113،484،9604،560،6705،367،390 مورد

بررسي و تست كارتهاي سيستم كنترل
دور

123،379،6204،186،3305،098،390 مورد

رفع اشكال كارتهاي سيستم كنترل دور 132،923،5903،730،3004،186،330 مورد

بررسي، تست و رفع اشكال بوبين
سوخت

142،631،0203،087،0504،291،670 مورد

تعويض بوبين سوخت 153،777،7204،631،8505،942،010 مورد

عيب يابي و رفع اشكال سيستم كنترل 163،730،3004،537،0204،993،040 مورد

تعويض سيستم كنترل شامل سيم بندي
و تغيير ماژول كنترل

175،391،1505،847،1806،759،230 مورد

جدا سازي و وصل اتصاالت الكتريكي و
EXCITERPMG ومكانيكي 

185،485،9807،650،27010،971،960 مورد

تست و اطمينان از عملكرد و تميزكاري
ExciterPMG و 

194،275،9105،984،1706،843،560 مورد

تعويض ديزل ژنراتور 2017،371،40026،513،13051،623،520 مورد

تست و اطمينان از عملكرد گرمكن ها 211،075،7101،344،7101،882،520 مورد

تعمير گرمكن ها 222،151،4202،151،4202،151،420 مورد

ECU بررسي و تست 233،437،5404،349،6007،681،800 مورد

ECU رفع اشكال 245،963،0306،875،09010،312،630 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

UPS ،فصل پانزدهم-باتري شارژر

 UPSفصل پانزدهم- باتری، باتری شارژر،

مکانيکی، تنظيم و تراز کردن، بازکردن و بستن وایرینگ های کنترل و  عمليات اجرایی جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی، تثبيت١.

قدرت در ردیف های تعميراتی، بازدید نهایی، راه اندازی و تحویل به کارفرما در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ شده است.

 هزینه استفاده ابزار خاص مانند غلظت سنج، تجهيزات نشان دهنده ولتاژ و جریان در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ شده است.٢.

 ردیف" احياء باتری" شامل عمليات اجرایی تخليه الکتریکی، بازکردن و بستن اتصاالت الکتریکی و مکانيکی، جابه جایی و تخليه و پرکردن الکتروليت، شستشو٢.

با آب مقطر و مایع مخصوص، دشارژ و شارژ مجدد جهت احيا می باشد.

 ردیف" تست شارژ باتری" عمليات اجرایی تست شارژ و دشارژ همراه با رسم منحنی های مربوط شامل یک مجموعه باتری مستقل از تعداد یا ولتاژ آنها می٤.

باشد.

قدرت و کارت های مدارالکترونيکی، عمليات اجرایی عيب یابی، تعویض المان، تست، راه اندازی و تحویل در ٥. در ردیف های عيب یابی و تعویض ادوات مدار

بهای واحد ردیف ها لحاظ شده است.

٦. تعویض باتری شامل عمليات اجرایی بازکردن باتری معيوب و انتقال به محل مناسب، تحویل باتری نو از انبار، پرکردن الکتروليت، شارژ اوليه، دشارژ مجدد و

نصب و آماده به کار نمودن باتری در محل مربوط می باشد.

٧. در ردیف های تعویض، وزن باتری همراه با الکتروليت محاسبه می شود.

٨. در بهای واحد ردیف تعوض یا احياء باتری، ساخت الکتروليت لحاظ نشده است.

غلظت، تميزکاری(گریس کاری یا وازلين در صورت نياز) و اضافه کردن آب مقطر می باشد. ٩. ردیف تست باتری شامل عمليات اندازه گيری ولتاژ، اندازه گيری

مجموعه باتری های به کار رفته در یک سيستم برق پایدار فارغ از تعداد، نوع یا ولتاژ آنها می باشد.  ١٠Set. در این فصل منظور از واحد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

UPS ،فصل پانزدهم-باتري شارژر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 15011
رديف

بهاي واحد (ريال)

UPS ،باطري، باطري شارژر 1501
150164

گروه كد

UPS ،فصل پانزدهم-باتري شارژر

احيا باتري 012،823،720 عدد

ساخت الكتروليت و پر كردن باتري 02404،990 ليتر

تست شارژ و دشارژ باتري 036،731،790 ليتر

بازديد، اطمينان از صحت عملكرد،
تميزكاري و آچاركشي اتصاالت الكتريكي

ups باتري شارژر يا

042،511،510 ليتر

آچاركشي يا ترميم اتصاالت مكانيكي
ups باتري شارژر يا

05648،370 ليتر

نصب و راه اندازي باتري شارژر
Amper I< ) همراه با تست هاي30 (

مربوط

064،372،840 دستگاه

نصب و راه اندازي باتري شارژر
Amper I > ) = ) همراه با تست هاي30

مربوط

078،346،260 دستگاه

ups s< ) نصب و راه اندازي   ولت5
آمپر) همراه با تست هاي مربوط

0811،910،300 دستگاه

ups s > ) نصب و راه اندازي  =  ولت5
آمپر) همراه با تست هاي مربوط

0913،801،940 دستگاه

عيب يابي و تعويض ادوات مدار قدرت 106،592،690 دستگاه

عيب يابي و تعويض ادوات و كارت هاي
مدار الكترونيكي

115،632،130 ليتر

تست عملكردي شارژر 121،027،740 ليتر

ups تست عملكردي 131،189،230 ليتر

w< Kg) 5=تعويض باتري به وزن ( 14720،230 مورد

w< > =5تعويض باتري به وزن ( 15
kg(

151،440،450 مورد

w> Kg) 15تعويض باتري به وزن ( 161،574،950 مورد

سنجش ولتاژ باتري 1769،790 مورد

سنجش غلظت باتري 18139،580 مورد

تميز كاري و شستشوي باتري 1985،810 مورد

بازديد و اصالح سطح الكتروليت باتري 2029،450 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

UPS ،فصل پانزدهم-باتري شارژر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 15021
رديف

بهاي واحد (ريال)

UPS ،1502 در اسكلهباطري، باطري شارژر
150264

گروه كد

UPS ،فصل پانزدهم-باتري شارژر

احيا باتري 013،766،020 عدد

ساخت الكتروليت و پر كردن باتري 02556،240 ليتر

تست شارژ و دشارژ باتري 039،338،510 ليتر

بازديد، اطمينان از صحت عملكرد،
تميزكاري و آچاركشي اتصاالت الكتريكي

ups باتري شارژر يا

043،396،360 ليتر

آچاركشي يا ترميم اتصاالت مكانيكي
ups باتري شارژر يا

05877،940 ليتر

نصب و راه اندازي باتري شارژر
Amper I< ) همراه با تست هاي30 (

مربوط

066،017،100 دستگاه

نصب و راه اندازي باتري شارژر
Amper I > ) = ) همراه با تست هاي30

مربوط

0711،192،130 دستگاه

ups s< ) نصب و راه اندازي   ولت5
آمپر) همراه با تست هاي مربوط

0815،930،590 دستگاه

ups s > ) نصب و راه اندازي  =  ولت5
آمپر) همراه با تست هاي مربوط

0918،594،020 دستگاه

عيب يابي و تعويض ادوات مدار قدرت 109،142،650 دستگاه

عيب يابي و تعويض ادروات و كارت هاي
مدار الكترونيكي

117،790،190 ليتر

تست عملكردي شارژر 121،377،130 ليتر

ups تست عملكردي 131،604،500 ليتر

w< Kg) 5=تعويض باتري به وزن ( 14979،110 مورد

w< > =5تعويض باتري به وزن ( 15
kg(

151،958،230 مورد

w> Kg) 15تعويض باتري به وزن ( 162،147،600 مورد

سنجش ولتاژ باتري 1798،260 مورد

سنجش غلظت باتري 18196،530 مورد

تميز كاري و شستشوي باتري 19120،820 مورد

بازديد و اصالح سطح الكتروليت باتري 2041،470 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم های کنترل

١. در بهای واحد ردیف تعميرات تمام پانل های کنترل و ابزاردقيق، برقراری ارتباط داده با سایر پانل ها و تجهيزات لحاظ شده است.

 می باشد.IEC و ٢IPS. در ردیف های این فصل انجام عمليات بررسی، تست و یا کاليبراسيون براساس استانداردهای 

 نرم افزارهای٣PLC ، Field bus ،DCS.سيستم های کنترل و مانيتورینگ در برگيرنده سخت افزار و نرم افزار شامل انواع کنترل کننده های صنعتی از قبيل 

مرتبط، کامپيوتر، مانيتورهای صنعتی و تجهيزات ارتباطی است.

٤. در بهای واحد ردیف های مربوط به سيستم پالس کلينگ توربين، هزینه بررسي، تميزآاري، آچارکشی و تعمير یا تعویض قطعات معيوب و تامين عوامل

متخصص و ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز لحاظ گردیده است.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16011
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل هاي ابزاردقيق 1601
160164

گروه كد

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

خارج از سرويس كردن پانل 011،129،250 مورد

بررسي و تميزكاري كليه اتصاالت،
ترمينال ها، سيم هاي رابط و متعلقات
پانل و در صورت نياز تعمير يا تعويض

آنها

025،078،650 مورد

در سرويس قراردادن پانل و اطمينان از
صحت عملكرد پانل

031،802،480 مورد

خارج از سرويس كردن پانل در اسكله 041،876،310 مورد

بررسي و تميزكاري كليه اتصاالت،
ترمينال ها، سيم هاي رابط و متعلقات
پانل و در صورت نياز تعمير يا تعويض

آنها در اسكله

0510،765،670 مورد

در سرويس قراردادن پانل و اطمينان از
صحت عملكرد پانل در اسكله

061،834،960 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16021
رديف

بهاي واحد (ريال)

Outdoor) جعبه اتصاالت( 1602
160264

گروه كد

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

خارج ازسرويس كردن جعبه اتصاالت 01564،630 مورد

بررسي و تميزكاري كليه ترمينال ها، سيم
هاي رابط و متعلقات جعبه اتصاالت و در

صورت نياز تعمير يا تعويض آنها

023،190،050 مورد

در سرويس قراردادن جعبه اتصاالت 03564،630 مورد

خارج ازسرويس كردن جعبه اتصاالت در
اسكله

041،445،440 مورد

بررسي و تميزكاري كليه ترمينال ها، سيم
هاي رابط و متعلقات جعبه اتصاالت و در
صورت نياز تعمير يا تعويض آنها در

اسكله

054،030،620 مورد

در سرويس قراردادن جعبه اتصاالت در
اسكله

061،445،440 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16031
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم كنترل پمپ تزريق مواد شيميايي 1603
160364

گروه كد

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

بازديد و آچاركشي تمام قطعات و
ترمينال ها و سيم هاي ارتباطي

013،604،950 مورد

بررسي عملكرد سيستم كنترل پمپ ها و
تعمير يا تعويض قطعات معيوب

023،604،950 مورد

بررسي و حصول اطمينان از صحت
عملكرد پمپ ها از طريق پنل كنترل

03824،950 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16041
رديف

بهاي واحد (ريال)

پنل پمپ و مانيتورهاي آب آتش نشاني 1604
160464

گروه كد

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

بازديد و آچاركشي تمام قطعات و
ترمينالها و سيم هاي ارتباطي پنل در

اسكله

015،220،690 مورد

بررسي عملكرد مانيتورها و تعويض
قطعات معيوب در اسكله

022،307،170 مورد

بررسي و حصول اطمينان از صحت
عملكرد مانيتورها از طريق پنل كنترل

LocalRemote  ) در اسكله و (

032،307،170 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16051
رديف

بهاي واحد (ريال)

نمونه گيرهاي خودكار 1605
160564

گروه كد

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

جداسازي نمونه گير خودكار و متعلقات 013،604،950 مورد

دمونتاژ نمودن متعلقات نمونه گير خودكار 023،604،950 مورد

بررسي و اطمينان از سالم بودن قطعات
نمونه گير خودكار و متعلقات مربوط
(پراب ، كابل ها ، گلند ها، سيمها،

كانكشن ها ، سر سيم ها، شيلنگ رابط ،
LCCC Sample Divider ،  و 

Switch Box و تعويض آنها در ( 
صورت نياز

033،604،950 مورد

مونتاژ نمودن نمونه گير خودكار و
متعلقات مربوط

041،802،480 مورد

كاليبره نمودن ترازوهاي مربوط به نمونه
گير

053،604،950 مورد

نصب ، راه اندازي و اطمينان از صحت
عملكرد دستگاه

063،604،950 مورد

جداسازي نمونه گير خودكار و متعلقات در
اسكله

075،075،770 مورد

دمونتاژ نمودن متعلقات نمونه گير خودكار
در اسكله

085،075،770 مورد

بررسي و اطمينان از سالم بودن قطعات
نمونه گير خودكار و متعلقات مربوطه
(پراب ، كابل ها ، گلند ها، سيمها،

كانكشن ها ، سر سيم ها، شيلنگ رابط ،
LCCC Sample Divider ،  و 

Switch Box و تعويض آنها در ( 
صورت نياز در اسكله

095،075،770 مورد

مونتاژ نمودن نمونه گير خودكار و
متعلقات مربوطه در اسكله

102،537،890 مورد

كاليبره نمودن ترازوهاي مربوط به نمونه
گير در اسكله

115،075،770 مورد

نصب ، راه اندازي و اطمينان از صحت
عملكرد دستگاه در اسكله

125،075،770 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16061
رديف

بهاي واحد (ريال)

چراغ هاي چشمك زن راهنما و هشدار دهنده دريايي 1606
160664

گروه كد

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

جداسازي چراغ چشمك زن 014،614،340 مورد

دمونتاژ كردن چراغ چشمك زن و
متعلقات آن

022،258،510 مورد

بررسي قطعات دستگاه ، متعلقات و
تعويض قطعات معيوب

031،802،480 مورد

مونتاژ كردن چراغ چشمك زن و تست
كارگاهي

041،802،480 مورد

بررسي و تعميرات و تعويض كابل هاي
ارتباطي ، گلندها و شرودها

051،802،480 مورد

نصب و راه اندازي و اطمينان از صحت
عملكرد دستگاه

064،614،340 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16071
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم هاي ابزار دقيقي بازوهاي بارگيري 1607
160764

گروه كد

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

خارج از سرويس نمودن سيستم ابزار
دقيق بازوهاي بارگيري در اسكله

01861،730 مورد

بررسي ، تميزكاري و روانكاري پانل
سيستم كنترل و كليه ادوات ابزار دقيق
بازوهاي بارگيري شامل سنسورهاي
مجاورتي ، سلونوييدولوها ، نشاندهنده
وضعيت شيرهاي تخليه ، تعمير يا
تعويض قطعات معيوب در اسكله

029،529،150 مورد

ESD كنترلتست عملكرد سيستم ، 
PLCwireless و تعميرو ارتباط 

ياتعويض قطعات معيوب در اسكله

038،061،250 مورد

راه اندازي و اطمينان از صحت عملكرد
سيستم ابزار دقيق در زمان عمليات

بارگيري در اسكله

0411،508،150 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16081
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم ابزاردقيق پله هاي دسترسي به كشتي  1608
160864

گروه كد

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

خارج از سرويس كردن سيستم
ابزاردقيق پله هاي دسترسي به كشتي در

اسكله

01861،730 مورد

Box بررسي وضعيت كابل ها ، گلندها و
هاي ابزار دقيقي و رفع اشكال از آنها در

صورت نياز در اسكله

024،030،620 مورد

بررسي ، تميزكاري و روانكاري پانل
سيستم كنترل ، اتصاالت الكتريكي ،

سنسورها وكليه ادوات ابزار دقيق و تعمير
يا تعويض قطعات معيوب در اسكله

036،337،790 مورد

راه اندازي سيستم ابزاردقيق پله هاي
دسترسي به كشتي و اطمينان از صحت

AutoManual  و عملكرد پله بصورت 
در اسكله

044،030،620 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16091
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم هاي ابزار دقيق كرن هاي سقفي 1609
160964

گروه كد

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

خارج از سرويس كردن سيستم هاي
ابزار دقيق كرن هاي سقفي در اسكله

01861،730 مورد

بررسي ، تميزكاري و روانكاري پانل
سيستم كنترل ، اتصاالت الكتريكي ، كليه

ادوات ابزار دقيق و تعمير ياتعويض
قطعات معيوب واه اندازي سيستم هاي
ابزار دقيق كرن هاي سقفي در اسكله

027،417،290 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16101
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم جرقه زن توربين و بويلر 1610
161064

گروه كد

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

خارج از سرويس كردن سيستم 011،129،250 مورد

بررسي و تست كابل جرقه زن و اطمينان
از عدم آسيب ديدگي آن

021،129،250 مورد

تعويض كابل معيوب سيستم در صورت
نياز

03797،510 مورد

تميزكاري، آچاركشي و اطمينان از صحت
عملكرد جرقه زن ها

041،196،270 مورد

تعمير يا تعويض جرقه زن در صورت
معيوب بودن

051،346،450 مورد

اطمينان از صحت عملكرد سيستم جرقه
زن

061،129،250 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16111
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم پالس كلينيگ توربين 1611
161164

گروه كد

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

خارج از سرويس كردن سيستم پالس
كلينيگ توربين

011،649،890 مورد

بررسي، تميزكاري، آچاركشي و تعمير يا
تعويض قطعات معيوب پانل سيستم
كنترل، ادوات ابزاردقيق و متعلقات
سيستم پالس كلينگ توربين

0253،327،380 مورد

بررسي، تميزكاري، آچاركشي و تعمير يا
تعويض قطعات معيوب كليه لوله ها و

اتصاالت مكانيكي  سيستم پالس كلينگ
توربين

0336،685،560 مورد

راه اندازي و بررسي صحت عملكرد كليه
ادوات ابزار دقيق و سيستم كنترل پالس

كلينينگ

043،299،790 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16121
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم پالس كلينينگ هواي ورودي به كوپه ژنراتور 1612
161264

گروه كد

فصل شانزدهم-تجهيزات سيستم هاي كنترل

خارج از سرويس كردن سيستم پالس
كلينينگ هواي ورودي به كوپه ژنراتور

011،649،890 مورد

بررسي ، تميزكاري و آچاركشي پانل
سيستم كنترل ،ادوات ابزاردقيق ،

متعلقات آنها و تعمير يا تعويض قطعات
معيوب

0228،714،740 مورد

بررسي ، تميزكاري و آچاركشي كليه لوله
ها و اتصاالت مكانيكي و تعمير يا

تعويض قطعات معيوب

0317،545،270 مورد

راه اندازي و بررسي صحت عملكرد كليه
ادوات ابزار دقيق و سيستم كنترل پالس

كلينينگ

043،299،790 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

فصل هفدهم- دستگاه های اندازه گيری

 می باشدIEC و ١IPS.ردیف های این فصل که هریک از عمليات بررسی یا تست و یا کاليبراسيون در آن ذکرشده است انجام عمليات براساس استاندارد های 

افزاری و اطمينان از برقراری ارتباط سيگنال داده ها در بهای واحد ردیف ها ٢. در دستگاه های اندازه گيری مورد استفاده در ردیف های این فصل، انجام تنظيمات

لحاظ شده است.

٣.منظور آنالیزرهای مواد شيميایی مجموعه سنسور، ترانسميتر، نشان دهنده و متعلقات و همچنين کابل های ارتباطی است.

٤. منظور از ردیف های باز کردن و بستن دستگاه، بازکردن و بستن کليه متعلقات جانبی، اتصاالت ورودی و خروجی و انتقال آناالیزرها از واحد به کارگاه و بالعکس

می باشد.

 مد نظر نمی باشد.)٥Portable. منظور از آناالیزرها در این فصل، دستگاه های نصب شده در واحدها بوده و آناالیزرهای قابل حمل (

منظور از " منطق سيستم" ارتباط بين ورودی ها با خروجی ها طبق الجيک دیاگرام می باشد. ٦F&G. در مورد سيستم های 
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17011
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين ميترها 1701
170164

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

جدا كردن متعلقات متصل به ميتر (جدا
كردن كابل هاي ارتباطي، كانتر محلي،

Pickup coil (ها

011،346،450 مورد

دمونتاژ كردن متعلقات درون ميتر 021،346،450 مورد

بررسي و تميزكاري كليه قطعات دروني
ميتر و تعمير يا تعويض قطعات آسيب

ديده

032،692،900 مورد

مونتاژكردن ميتر و آماده سازي ميتر براي
نصب

041،346،450 مورد

نصب متعلقات متصل به ميتر و كابل هاي
مربوطه

051،346،450 مورد

Pickup coil ها ، بررسي و سرويس 
Preamplifier LCVC ، توتااليزر ، 

مكانيكي و باتري هاي مربوط

061،574،460 مورد

اطمينان از صحت عملكرد ميتر (در محل
و اتاق كنترل) پس از در سرويس قرار

گرفتن آن

071،574،460 مورد

جدا كردن متعلقات متصل به ميتر (جدا
كردن كابل هاي ارتباطي، كانتر محلي،

Pickup coil ها) در اسكله

082،154،320 مورد

دمونتاژ كردن متعلقات درون ميتر در
اسكله

091،723،450 مورد

بررسي و تميزكاري كليه قطعات دروني
ميتر و تعمير يا تعويض قطعات آسيب

ديده در اسكله

103،446،910 مورد

مونتاژكردن ميتر و آماده سازي ميتر براي
نصب در اسكله

111،723،450 مورد

نصب متعلقات متصل به ميتر و كابل هاي
مربوطه در اسكله

121،723،450 مورد

Pickup coil ها ، بررسي و سرويس 
Preamplifier LCVC ، توتااليزر ، 

مكانيكي و باتري هاي مربوطه در اسكله

132،015،310 مورد

اطمينان از صحت عملكرد ميتر (در محل
و اتاق كنترل) پس از در سرويس قرار

گرفتن آن در اسكله

142،015،310 مورد

179



1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17021
رديف

بهاي واحد (ريال)

Lcpc ، 1702 و متعلقات پرور
170264

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

بررسي ، روانكاري و تميزكاري كليه
متعلقات متصل به پرور و اتصاالت
الكتريكي ، تعمير يا تعويض قطعات

آسيب ديده

011،346،450 مورد

Detector ها ،بررسي صحت عملكرد 
Lcpc ، سلكتور سوئيچ وشير يكطرفه ، 

سرويس آنها

024،039،340 مورد

اطمينان از صحت عملكرد دستگاه پس از
در سرويس قرار گرفتن

031،802،480 مورد

بررسي ، روانكاري و تميزكاري كليه
متعلقات متصل به پرور و اتصاالت
الكتريكي ، تعمير يا تعويض قطعات

آسيب ديده در اسكله

042،240،490 مورد

Detector ها ،بررسي صحت عملكرد 
Lcpc ، سلكتور سوئيچ وشير يكطرفه ، 

سرويس آنها در اسكله

055،170،360 مورد

اطمينان از صحت عملكرد دستگاه پس از
در سرويس قرار گرفتن در اسكله

062،307،170 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17031
رديف

بهاي واحد (ريال)

نشان دهنده فشار ، اختالف فشار  1703
170364

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

جداسازي نشان دهنده فشار، اختالف
فشار

01673،220 مورد

تعويض نشان دهنده معيوب يا غير قابل
كاليبره

02901،240 مورد

كاليبره نمودن دستگاه و تهيه فرم
مخصوص كاليبراسون و نصب برچسب

033،148،920 مورد

نصب و تست دستگاه 04673،220 مورد

تميزكاري و روانكاري شير سوزني
اتصاالت ، لوله هاي ارتباطي مربوط و

تعويض آنها در صورت نياز

051،258،410 مورد

جداسازي نشان دهنده فشار، اختالف
فشار در اسكله

061،292،590 مورد

تعويض نشان دهنده معيوب يا غير قابل
كاليبره در اسكله

071،153،590 مورد

كاليبره نمودن دستگاه و تهيه فرم
مخصوص كاليبراسون و نصب برچسب

در اسكله

082،307،170 مورد

نصب و تست دستگاه در اسكله 091،292،590 مورد

تميزكاري و روانكاري شير سوزني
اتصاالت ، لوله هاي ارتباطي مربوطه و
تعويض آنها در صورت نياز در اسكله

101،056،480 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17041
رديف

بهاي واحد (ريال)

MAGNETIC SIGHT GLASS)  نشان دهنده سطح/    ( 1704
170464

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

جداسازي نشان دهنده سطح 01673،220 مورد

تعويض نشان دهنده در صورت معيوب يا
غير قابل كاليبره بودن

02901،240 مورد

كاليبره نمودن دستگاه 031،802،480 مورد

نصب و تست نشان دهنده 04673،220 مورد

تميزكاري و روانكاري شير سوزني
اتصاالت ، لوله هاي ارتباطي مربوط و

تعويض آنها

051،073،950 مورد

جداسازي نشان دهنده سطح در اسكله 061،292،590 مورد

تعويض نشان دهنده در صورت معيوب يا
غير قابل كاليبره بودن در اسكله

071،153،590 مورد

كاليبره نمودن دستگاه در اسكله 082،307،170 مورد

نصب و تست نشان دهنده در اسكله 09861،730 مورد

تميزكاري و روانكاري شير سوزني
اتصاالت ، لوله هاي ارتباطي مربوط و

تعويض آنها در اسكله

101،056،480 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17051
رديف

بهاي واحد (ريال)

نشان دهنده دما  1705
170564

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

جداسازي نشان دهنده دما 011،574،460 مورد

تعويض نشان دهنده دما در صورت
معيوب يا غير قابل كاليبره بودن

02901،240 مورد

كاليبره نمودن دستگاه نشان دهنده دما 034،495،370 مورد

نصب واطمينان از صحت عملكرد دستگاه 041،574،460 مورد

جداسازي نشان دهنده دما در اسكله 051،779،200 مورد

تعويض نشان دهنده دما در صورت
معيوب يا غير قابل كاليبره بودن در

اسكله

06917،480 مورد

كاليبره نمودن دستگاه نشان دهنده دما
در اسكله

075،754،080 مورد

نصب واطمينان از صحت عملكرد دستگاه
در اسكله

082،015،310 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17061
رديف

بهاي واحد (ريال)

شماره انداز مكانيكي (كانتر) 1706
170664

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

خارج از سرويس كردن سيستم 01673،220 مورد

بررسي ، تميزكاري و آچاركشي و تعمير
يا تعويض قطعات معيوب

022،692،900 مورد

راه اندازي و بررسي صحت عملكرد
شماره انداز مكانيكي

031،802،480 مورد

خارج از سرويس كردن سيستم در
اسكله

04861،730 مورد

بررسي ، تميزكاري و آچاركشي و تعمير
يا تعويض قطعات معيوب در اسكله

053،446،910 مورد

راه اندازي و بررسي صحت عملكرد
شماره انداز مكانيكي در اسكله

062،307،170 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17071
رديف

بهاي واحد (ريال)

ترانسميتر فشار/ اختالف فشار 1707
170764

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

جداسازي ترانسميتر 011،237،850 مورد

تعويض ترانسميتر فشار/ اختالف فشار
در صورت معيوب يا غير قابل كاليبره

بودن

021،237،850 مورد

كاليبره نمودن دستگاه ترانسميتر فشار/
اختالف فشار

033،604،950 مورد

نصب و اطمينان از صحت عملكرد
دستگاه

041،802،480 مورد

تميزكاري و روانكاري شير سوزني،
اتصاالت ، لوله هاي ارتباطي مربوط و

تعويض آنها در صورت نياز

051،073،950 مورد

جداسازي ترانسميتر در اسكله 062،011،000 مورد

تعويض ترانسميتر فشار/ اختالف فشار
در صورت معيوب يا غير قابل كاليبره

بودن در اسكله

071،584،450 مورد

كاليبره نمودن دستگاه ترانسميتر فشار/
اختالف فشار در اسكله

084،142،130 مورد

نصب و اطمينان از صحت عملكرد
دستگاه در اسكله

092،011،000 مورد

تميزكاري و روانكاري شير سوزني،
اتصاالت ، لوله هاي ارتباطي مربوط و
تعويض آنها در صورت نياز در اسكله

101،056،480 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17081
رديف

بهاي واحد (ريال)

ترانسميتر جريان 1708
170864

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

جداسازي ترانسميتر جريان 011،346،450 مورد

تعويض ترانسميتر جريان در صورت
معيوب يا غير قابل كاليبره بودن

02673،220 مورد

كاليبره نمودن دستگاه ترانسميتر جريان 032،258،510 مورد

اطمينان از صحت عملكرد ترانسميتر
جريان

042،258،510 مورد

نصب ، راه اندازي دستگاه و متعلقات
مربوط و اطمينان از صحت عملكرد

051،129،250 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17091
رديف

بهاي واحد (ريال)

ترانسميتر دما 1709
170964

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

جداسازي ترانسميتر دما 011،237،850 مورد

تعويض ترانسميتر دما در صورت معيوب
يا غير قابل كاليبره بودن

021،237،850 مورد

كاليبره نمودن دستگاه ترانسميتر دما 035،863،460 مورد

نصب و اطمينان از صحت عملكرد
دستگاه

041،237،850 مورد

جداسازي ترانسميتر دما در اسكله 052،011،000 مورد

تعويض ترانسميتر دما در صورت معيوب
يا غير قابل كاليبره بودن در اسكله

061،584،450 مورد

كاليبره نمودن دستگاه ترانسميتر دما در
اسكله

076،560،800 مورد

نصب و اطمينان از صحت عملكرد
دستگاه در اسكله

082،015،310 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17101
رديف

بهاي واحد (ريال)

لول سويچ ها 1710
171064

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

جداسازي لول سويچ و متعلقات 011،574،460 مورد

بررسي ، تميزكاري ، روانكاري كليه
قطعات دستگاه و تنظيم ، تعمير يا

تعويض قطعات معيوب

021،595،020 مورد

نصب ، راه اندازي دستگاه و متعلقات
مربوطه و اطمينان از صحت عملكرد آنها

031،346،450 مورد

جداسازي لول سويچ و متعلقات در
اسكله

042،877،040 مورد

بررسي ، تميزكاري ، روانكاري كليه
قطعات دستگاه و تنظيم ، تعمير يا
تعويض قطعات معيوب در اسكله

053،446،910 مورد

نصب ، راه اندازي دستگاه و متعلقات
مربوط و اطمينان از صحت عملكرد آنها

در اسكله

063،446،910 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17111
رديف

بهاي واحد (ريال)

سويچ / سوئيچ گيج هاي  فشار و اختالف فشار 1711
171164

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

جداسازي سوئيچ 011،237،850 مورد

تعويض سوئيچ فشار/ اختالف فشار در
صورت معيوب يا غير قابل كاليبره بودن

021،237،850 مورد

تميزكاري و روانكاري شير سوزني،
اتصاالت ، لوله هاي ارتباطي مربوط و

تعويض آنها در صورت نياز

031،073،950 مورد

كاليبره نمودن دستگاه سوئيچ فشار/
اختالف فشار

043،604،950 مورد

نصب و اطمينان از صحت عملكرد
دستگاه

051،237،850 مورد

جداسازي سوئيچ در اسكله 062،011،000 مورد

تعويض سوئيچ فشار/ اختالف فشار در
صورت معيوب يا غير قابل كاليبره بودن

در اسكله

071،584،450 مورد

تميزكاري و روانكاري شير سوزني،
اتصاالت ، لوله هاي ارتباطي مربوط و
تعويض آنها در صورت نياز در اسكله

081،056،480 مورد

كاليبره نمودن دستگاه سوئيچ فشار/
اختالف فشار در اسكله

094،142،130 مورد

نصب و اطمينان از صحت عملكرد
دستگاه در اسكله

102،011،000 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17121
رديف

بهاي واحد (ريال)

سوئيچ جريان 1712
171264

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

جداسازي سوئيچ جريان 011،346،450 مورد

تعويض سوئيچ جريان در صورت معيوب
يا غير قابل كاليبره بودن

02673،220 مورد

كاليبره نمودن دستگاه سوئيچ جريان 03673،220 مورد

اطمينان از صحت عملكرد سوئيچ جريان 041،954،200 مورد

نصب ، راه اندازي دستگاه و متعلقات
مربوط و اطمينان از صحت عملكرد

051،129،250 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17131
رديف

بهاي واحد (ريال)

سوئيچ دما 1713
171364

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

جداسازي سوئيچ دما 011،237،850 مورد

تعويض سوئيچ دما در صورت معيوب يا
غير قابل كاليبره بودن

021،237،850 مورد

كاليبره نمودن دستگاه سوئيچ دما 035،863،460 مورد

نصب و اطمينان از صحت عملكرد
دستگاه

041،237،850 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17141
رديف

بهاي واحد (ريال)

سنسورهاي وايبريشن  1714
171464

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

خارج از سرويس كردن سيستم و
جداسازي سنسور وايبريشن

011،129،250 مورد

تعويض تجهيز در صورت معيوب بودن 02901،240 مورد

تميزكاري، آچاركشي و اطمينان از صحت
وايرينگ و شماره سيم ها

03921،800 مورد

نصب و اطمينان از صحت عملكرد
دستگاه

041،129،250 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17151
رديف

بهاي واحد (ريال)

RTD / ترموكوپل 1715
171564

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

خارج از سرويس كردن سيستم و
RTD / جداسازي ترموكوپل

011،129،250 مورد

تعويض تجهيز در صورت معيوب بودن 02901،240 مورد

بررسي وايرينگ ، اطمينان از عدم آسيب
ديدگي آن

03412،470 مورد

نصب و اطمينان از صحت عملكرد
دستگاه

04494،970 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17161
رديف

بهاي واحد (ريال)

آنااليزر هاي مواد شيميايي 1716
171664

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

جداسازي سنسور از محل و تميزكاري 011،574،460 مورد

تست و كاليبراسيون دستگاه و اطمينان از
صحت عملكرد كارگاهي

024،949،680 مورد

تعويض قطعات معيوب در صورت لزوم 033،148،920 مورد

نصب و اطمينان از صحت عملكرد
عملياتي دستگاه

041،574،460 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17171
رديف

بهاي واحد (ريال)

F&G سيستم هاي اعالن و اطفاء حريق 1717
171764

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

بررسي وضعيت پنل و آالرم هاي مربوط 011،649،890 مورد

تست تمامي سنسورها (دود، دما، شعله،
گاز) با ادوات مخصوص

029،034،020 مورد

تست و بررسي و اطمينان از صحت
""  طبق الجيكمنطق سيستمعملكرد 

دياگرام

036،775،520 مورد

تعويض قطعات معيوب در صورت لزوم 041،574،460 مورد

تكميل مستندات و تست شيت مربوط و
نصب برچسب كاليبراسيون

051،649،890 مورد

195



1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17181
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم هاي كنترل و مانيتورينگ 1718
171864

گروه كد

فصل هفدهم-دستگاه هاي اندازه گيري

بررسي وضعيت پنل كنترل ، متعلقات
سيستم و آالرم هاي مربوط

011،649،890 مورد

تميزكاري، گردگيري و آچاركشي پنل،
ترمينال ها، كامپيوترهاي صنعتي و ...

022،692،900 مورد

رفع اشكال از آالرم هاي مربوط و نقايص
سيستم، اطمينان از صحت عملكرد

سيستم

036،775،520 مورد

ايجاد، اصالح ، تغيير و يا تعويض در نرم
افزار و سخت افزار سيستم در صورت

نياز

046،599،570 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هجدهم-عملگرها

فصل هجدهم- عملکرها

می باشد. IEC و  ١IPS. در ردیف های این فصل با عنوان بررسی، تست و کاليبراسيون، انجام عمليات مطابق براستانداردهای

٢. اکچویترها شامل انواع برقی، هيدروليکی، نيوماتيکی می باشد.
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هجدهم-عملگرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 18011
رديف

بهاي واحد (ريال)

Actuators MOV) عملگرها/ ( 1801
180164

گروه كد

فصل هجدهم-عملگرها

جداسازي اكچويتور 012،692،900 مورد

دمونتاژ نمودن متعلقات اكچويتور 025،863،460 مورد

بررسي قطعات دستگاه و تعمير/تعويض
قطعات معيوب

031،802،480 مورد

مونتاژ نمودن متعلقات اكچويتور 044،951،400 مورد

نصب اكچويتور 053،604،950 مورد

تعويض روغن اكچويتور با كميت و
كيفيت مناسب

06673،220 مورد

راه اندازي اكچويتور و اطمينان از صحت
LocalRemote  ) و و عملكرد برقي (

دستي(با استفاده از هندويل)

071،802،480 مورد

جداسازي اكچويتور در اسكله 083،446،910 مورد

دمونتاژ نمودن متعلقات اكچويتور در
اسكله

097،505،230 مورد

بررسي قطعات دستگاه و تعمير/تعويض
قطعات معيوب در اسكله

102،307،170 مورد

مونتاژ نمودن متعلقات اكچويتور در
اسكله

116،337،790 مورد

نصب اكچويتور در اسكله 124،614،340 مورد

تعويض روغن اكچويتور با كميت و
كيفيت مناسب در اسكله

13861،730 مورد

راه اندازي اكچويتور و اطمينان از صحت
LocalRemote  ) و و عملكرد برقي (

دستي(با استفاده از هندويل) در اسكله

142،307،170 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هجدهم-عملگرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 18021
رديف

بهاي واحد (ريال)

عملگرهاي مخازن فوم و سيستم كنترل 1802
180264

گروه كد

فصل هجدهم-عملگرها

بررسي و تميزكاري قطعات، كارت هاي
كنترل، تغذيه و ساير اجزاء داخلي پانل

سيستم كنترل و اكچويتور

012،015،310 مورد

بررسي و اطمينان از سالم بودن گلندها،
شرودرها، ارت و صحت شماره سيم ها و

مطابقت داشتن با نقشه ها

021،584،450 مورد

Open Close و/اطمينان از تنظيمات 
Local) وصحت عملكرد برقي  

Remoteو دستي (با استفاده از (
هندويل) اكچويتور و روان بودن ولو با

Hand Wheel استفاده از 

032،307،170 مورد

بررسي عملكرد اكچويتورها و تعويض
قطعات معيوب

042،307،170 مورد

حصول اطمينان از صحت عملكرد
سيستم از طريق پنل كنترل

051،153،590 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هجدهم-عملگرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 18031
رديف

بهاي واحد (ريال)

عملگر شير كنترل  1803
180364

گروه كد

فصل هجدهم-عملگرها

بررسي و تميزكاري قطعات، كارت هاي
كنترل، ماژول ها، تغذيه و ساير اجزاء

داخلي كنترل ولو

012،258،510 مورد

بررسي و اطمينان از سالم بودن گلندها،
شرودرها، ارت و صحت شماره سيم ها و

مطابقت داشتن با نقشه ها

021،574،460 مورد

كاليبره محلي كنترل ولو و اطمينان از
صحت عملكرد كنترل ولو و فيدبك

موقعيت آن

034،517،010 مورد

تعويض قطعات معيوب، در سرويس قرار
دادن كنترل ولو و اطمينان از صحت

عملكرد عملياتي

042،258،510 مورد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

فصل نوزدهم- فعاليت های حفاظتی سطوح

١.هزینه موتور بوت و شناور در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ نشده است.

٢.توقفات نشی از تداخل کاری عمليات بالستينگ و رنگ آميزی در بهای واحد ردیف های رنگ آميزی لحاظ شده است.

٣. هزینه های پاک سازی محيط اطراف حاصل از پاشش سرباره مس در بهای واحد ردیف های بالستيگ لحاظ شده است.

٤. بهای لکه گيری و ترميم عمليات رنگ آميزی، در بهای واحد ردیف های رنگ آميزی لحاظ گردیده است.

٥. در ردیف های تهيه مصالح رنگ اميزی، هزینه های پرایمر، هاردنر، تينر، دورریز رنگ، حمل خشکی، بارگيری و باراندازی در بهای واحد ردیف لحاظ گردیده

است.

٦.هزینه نگهداری رنگ شامل احداث سردخانه (اتاق خنک) برای نگهداری رنگ، در قيمت مصالح رنگ آميزی لحاظ شده است.

٧. بهای واحد ردیف های رنگ آميزی به روش دستی برای تمام سطوح فلزی در سه الیه می باشد.

٨. در ردیف های رنگ آميزی، هزینه مربوط به شستشوی سطوح با آب شيرین در زمان بين فعاليت در الیه های مختلف در صورت نياز در بهای واحد ردیف لحاظ

شده است.

٩.در ردیف های عایق کاری هزینه مربوط به تهيه پشم سنگ و یا سيليکات کلسيم بنابر مورد منظور گردیده است.

١٠. برای عایق کاری تجهيزاتی که پوشش ورق روی آنها، بصورت پيش ساخته توسط سازنده دستگاه تامين شود٢٠% از قيمت ردیف مربوط کسر می شود.

١١.سطح کاری مورد محاسبه در عایق کاری گرم تجهيزات دوار،سطح بيرونی پوشش دهنده تجهيزمحاسبه می گردد.

١٢. نگهداری از مصالح عایق کاری رطوبتی گرم یا سرد در انبار به عهده پيمانکار است و هزینه آن در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ شده است.

 تا زیر سطح راهروها ضریب ١/٢٠ اعمال می گردد.١٣Splash Zone. به بهای واحد ردیف های این فصل جهت انجام فعاليت های  از باالی ناحيه 

 ضریب ١/٣٠عامل می گردد.١٤Splash Zone. به بهای واحد ردیف های این فصل جهت انجام فعاليت های در ناحيه 

١٥.هزینه امکانات الزم جهت دسترسی به تاسيسات اسکله از طریق طناب در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ شده است.

١٦.در رديف هاي "شستشو و تميزکاری با آب شيرین" هزینه تامين آب در قيمت رديف لحاظ نشده است.
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تميز كاري، رسوب زدايي و زنگ زدايي سطوح 1901
190164

گروه كد

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

شستشو و تميز كاري سطوح با آب
شيرين

01129،310 متر مربع

پاك نمودن مواد نفتي و چربي از روي
سطوح توسط پاك كننده ها و حالل ها

0239،740 متر مربع

پاك نمودن و تميزسازي سطوح بوسيله
ابزاردستي جهت آماده سازي سطح

03440،350 متر مربع

تميزكاري با ابزار دستي يا مكانيكي تا
StSt 3 يا 2سطح 

04555،870 متر مربع

تهيه سرباره مس و تميزكاري نرم
Sweep BlastSa 1) تا سطح  (

05861،460 متر مربع

تهيه سرباره مس و تميز سازي و رنگ
Sa  به1/2 2 بري سطوح تا سطح 

Grit Blast) وسيله سرباره مس (

061،074،750 متر مربع

شستشو و تميز كاري سطوح با آب
شيرين در اسكله

07201،410 متر مربع

پاك نمودن مواد نفتي و چربي از روي
سطوح توسط پاك كننده ها و حالل ها در

اسكله

0866،140 متر مربع

پاك نمودن و تميزسازي سطوح بوسيله
ابزاردستي جهت آماده سازي سطح در

اسكله

09558،190 متر مربع

تميزكاري با ابزار دستي يا مكانيكي تا
StSt  در اسكله3 يا 2سطح 

10894،140 متر مربع

تهيه سرباره مس و تميزكاري نرم
Sweep BlastSa  در1) تا سطح  (

اسكله

111،267،830 متر مربع

تهيه سرباره مس و تميز سازي و رنگ
Sa  به1/2 2 بري سطوح تا سطح 
Grit Blast) در وسيله سرباره مس (

اسكله

121،490،990 متر مربع

تميزكاري و گسار زدايي سطوح زير
 متر15دريايي در عمق <

13892،290 متر مربع

تميزكاري و گسار زدايي سطوح زير
>>  متر24=عمق 15دريايي در 

141،115،360 متر مربع

 تميزكاري و گسار زدايي سطوح زير
>>  متر35=عمق 24دريايي در 

151،982،870 متر مربع

تميزكاري و گسار زدايي سطوح زير
>>  متر45=عمق 35دريايي در 

162،974،300 متر مربع

تميزكاري و گسار زدايي سطوح زير
 متر45دريايي در عمق =>

174،461،450 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تميز كاري، رسوب زدايي و زنگ زدايي سطوح 1901
190164

گروه كد

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

تهيه سرباره مس و انجام سوييپ
بالست سقف مخزن از رو و يا از زير

سقف

18389،890 متر مربع

تهيه سرباره مس و انجام بالستينگ كف
Sa 1/2 2 مخزن تا سطح 

19559،190 متر مربع

تهيه سرباره مس، تميز سازي و رنگ
بري سطوح و بالستينگ ديواره مخزن تا

Sa 1/2 2 سطح 

20790،190 متر مربع

تهيه سرباره مس، تميز سازي و رنگ
بري سطوح و بالستينگ سقف مخزن تا

Sa 1/2 2 سطح 

21598،920 متر مربع

تهيه سرباره مس، تميز سازي و رنگ
بري سطوح و بالستينگ متعلقات مخزن

Sa 1/2 2 تا سطح 

22959،070 متر مربع

O W S) تميز كاري حوضچه هاي. .(
تفكيك گر

23306،670 متر مربع

تميز كاري داخل محفظه هاي پانتون
سقف دوجداره مخزن از زوائد نفتي و

زنگ

2474،150 متر مربع

تميزكاري و شستشوي داخل مايتر
ورودي و خروجي مخزن از زوائد نفتي،

رسوبات و زنگ

25760،530 متر مربع

تميزكاري قسمت بيروني سقف مخازن از
زوايد نفتي و رسوبات موجود

2637،080 متر مربع

تميزكاري و پاكسازي كف مخزن پس از
تخليه آب هيدروتست، شستشوي با آب
شيرين و خشك كردن آن به همراه
كلرسنجي با استفاده از كيت كلرسنج

2726،420 متر مربع

سلج زدايي مخازن به روش دستي به
همراه حمل سلج ها تا محل مورد نظر

 كيلومتري از مخزن6كارفرما تا فاصله 

28957،370 متر مربع

Sump)اليروبي حوضچه ها، سمپ ها(
و كانال ها از سلج هاي نفتي و حمل تا

6محل مورد نظر كارفرما تا فاصله 
كيلومتر از مخزن

29723،880 متر مربع

203



1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19021
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزي 1902
190264

گروه كد

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

Zinc Rich Epoxy اليه  اعمال رنگ 
اول سطوح فلزي به وسيله دستگاه رنگ

Airless) به ضخامتپاش بدون هوا (
 ميكرون75

01198،480 متر مربع

HB MIO Epoxy اليه  اعمال رنگ 
دوم سطوح فلزي به وسيله دستگاه رنگ

Airless) به ضخامتپاش بدون هوا (
 ميكرون150

02169،990 متر مربع

Polyurethane تهيه و اعمال رنگ
اليه سوم سطوح فلزي به وسيله دستگاه

Airless) بهرنگ پاش بدون هوا (
 ميكرون75ضخامت 

03116،170 متر مربع

Zinc Rich Epoxy اليه  اعمال رنگ 
اول سقف مخزن به وسيله دستگاه رنگ

Airless) به ضخامتپاش بدون هوا (
 ميكرون75

04132،320 متر مربع

HB MIO Epoxy اليه  اعمال رنگ 
دوم سقف مخزن به وسيله دستگاه رنگ

Airless) به ضخامتپاش بدون هوا (
 ميكرون150

05114،890 متر مربع

Polyurethane تهيه و اعمال رنگ
اليه سوم سقف مخزن به وسيله دستگاه

Airless) بهرنگ پاش بدون هوا (
 ميكرون75ضخامت 

0678،460 متر مربع

Zinc Rich Epoxy اليه  اعمال رنگ 
اول بدنه مخزن به وسيله دستگاه رنگ

Airless) به ضخامتپاش بدون هوا (
 ميكرون75

07158،790 متر مربع

HB MIO Epoxy اليه  اعمال رنگ 
دوم بدنه مخزن به وسيله دستگاه رنگ

Airless) به ضخامتپاش بدون هوا (
 ميكرون150

08137،870 متر مربع

Polyurethane تهيه و اعمال رنگ
اليه سوم بدنه مخزن به وسيله دستگاه

Airless) بهرنگ پاش بدون هوا (
 ميكرون75ضخامت 

0994،150 متر مربع

Zinc Rich Epoxy اليه  اعمال رنگ 
اول سطوح فلزي به وسيله ابزار دستي

 ميكرون75(لكه گيري) به ضخامت 

10227،710 متر مربع

HB MIO Epoxy اليه  اعمال رنگ 
دوم سطوح فلزي به وسيله ابزار دستي

 ميكرون150(لكه گيري) به ضخامت 

11179،130 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19021
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزي 1902
190264

گروه كد

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

Polyurethane اليهاعمال رنگ 
سوم سطوح فلزي به وسيله ابزار دستي

 ميكرون75(لكه گيري) به ضخامت 

12124،700 متر مربع

Holding Primerبه اعمال رنگ 
وسيله دستگاه رنگ پاش بدون هوا

Airless) ميكرون50) به ضخامت 

13139،750 متر مربع

High Solid GLASSاعمال رنگ  
FLAKE Epoxy به وسيله دستگاه 

Airless) بهرنگ پاش بدون هوا (
 ميكرون500ضخامت 

14245،920 متر مربع

Holding Primerبه اعمال رنگ 
وسيله ابزار آالت دستي (لكه گيري) به

 ميكرون50ضخامت 

15160،180 متر مربع

High Solid GLASSاعمال رنگ  
FLAKE Epoxy به وسيله ابزار 

500دستي (لكه گيري) به ضخامت 
ميكرون

16279،570 متر مربع

HIGH SOLID اعمال رنگ 
LIQUID EPOXY به وسيله دستگاه 

Airless) بهرنگ پاش بدون هوا (
 ميكرون1000ضخامت 

17354،620 متر مربع

HIGH SOLID اعمال رنگ 
LIQUID EPOXY به وسيله ابزار 

آالت دستي (لكه گيري) به ضخامت
 ميكرون1000

18407،180 متر مربع

Epoxy اعمال رنگ حرارتي
Phenolicبه وسيله دستگاه رنگ 

Airless) به ضخامتپاش بدون هوا (
 ميكرون100

19209،560 متر مربع

Epoxy اعمال رنگ حرارتي
Phenolicبه وسيله ابزار آالت دستي 

 ميكرون100(لكه گيري) به ضخامت 

20238،790 متر مربع

Zinc ethyle اعمال رنگ حرارتي 
silicateبه وسيله دستگاه رنگ پاش 

Airless) 75) به ضخامت بدون هوا
ميكرون

21158،790 متر مربع

Zinc ethyle اعمال رنگ حرارتي 
silicateبه وسيله ابزار آالت دستي 

 ميكرون75(لكه گيري) به ضخامت 

22179،850 متر مربع

Silicon Acrylic به اعمال رنگ 
وسيله دستگاه رنگ پاش بدون هوا

Airless) ميكرون25) به ضخامت 

23101،840 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19021
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزي 1902
190264

گروه كد

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

Silicon Acrylic به اعمال رنگ 
وسيله ابزار آالت دستي (لكه گيري) به

 ميكرون25ضخامت 

24112،940 متر مربع

Silicon Aluminum به اعمال رنگ 
وسيله دستگاه رنگ پاش بدون هوا

Airless) ميكرون25) به ضخامت 

25101،840 متر مربع

Silicon Aluminum َ به اعمال رنگ 
وسيله ابزار آالت دستي (لكه گيري) به

 ميكرون25ضخامت 

26112،150 متر مربع

Pure Silicon َ به وسيله اعمال رنگ 
Airless) دستگاه رنگ پاش بدون هوا(

 ميكرون30به ضخامت 

27101،840 متر مربع

Pure Silicon َ به وسيله اعمال رنگ 
ابزار آالت دستي (لكه گيري) به ضخامت

 ميكرون30

28114،760 متر مربع

Epoxy Polyamide به اعمال رنگ 
وسيله دستگاه رنگ پاش بدون هوا

Airless) ميكرون150) به ضخامت 

29209،710 متر مربع

Zinc Rich اضافه بهاي اعمال رنگ 
Epoxyاليه اول سازه هاي فلزي به 

وسيله دستگاه رنگ پاش بدون هوا
Airless) ميكرون در75) به ضخامت 

صورتي كه سطح مورد نظر روي لوله
 اينچ يا مقاطع8هاي با قطر كمتر از 

 ميليمتر200فوالدي با سطح كمتر از  
باشد.

3059،540 متر مربع

HB MIO اضافه بهاي اعمال رنگ 
Epoxyاليه دوم سازه هاي فلزي به 

وسيله دستگاه رنگ پاش بدون هوا
Airless) ميكرون در150) به ضخامت 

صورتي كه سطح مورد نظر روي لوله
 اينچ يا مقاطع8هاي با قطر كمتر از 

 ميليمتر200فوالدي با سطح كمتر از  
باشد

3151،000 متر مربع

اضافه بهاي تهيه و اعمال رنگ
Polyurethaneاليه سوم سازه هاي 

فلزي به وسيله دستگاه رنگ پاش بدون
Airless) ميكرون75) به ضخامت هوا 

در صورتي كه سطح مورد نظر روي لوله
 اينچ يا مقاطع8هاي با قطر كمتر از 

 ميليمتر200فوالدي با سطح كمتر از  
باشد

3261،770 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19021
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزي 1902
190264

گروه كد

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

HIGH اضافه بهاي اعمال رنگ
SOLID LIQUID EPOXY  به 

وسيله دستگاه رنگ پاش بدون هوا
Airless) ميكرون1000) به ضخامت 

در صورتي كه سطح مورد نظر روي لوله
 اينچ يا مقاطع8هاي با قطر كمتر از 

 ميليمتر200فوالدي با سطح كمتر از  
باشد

33106،390 متر مربع

اضافه بهاي اعمال رنگ حرارتي
Epoxy Phenolic به وسيله دستگاه 

Airless) بهرنگ پاش بدون هوا (
 ميكرون (در صورتي كه100ضخامت 

سطح مورد نظر روي لوله هاي با قطر
 اينچ يا مقاطع فوالدي با سطح8كمتر از 

 ميليمتر باشد200كمتر از  

3462،870 متر مربع

Zinc ethyle اضافه بهاي اعمال رنگ 
silicateبه وسيله دستگاه رنگ پاش 

Airless) 75) به ضخامت بدون هوا
ميكرون در صورتي كه سطح مورد نظر

 اينچ يا8روي لوله هاي با قطر كمتر از 
200مقاطع فوالدي با سطح كمتر از  

ميليمتر باشد

3547،650 متر مربع

Silicon اضافه بهاي اعمال رنگ
Acrylicبه وسيله دستگاه رنگ پاش 

Airless) 25) به ضخامت بدون هوا
ميكرون در صورتي كه سطح مورد نظر

 اينچ يا8روي لوله هاي با قطر كمتر از 
200مقاطع فوالدي با سطح كمتر از  

ميليمتر  باشد

3630،550 متر مربع

Silicon اضافه بهاي اعمال رنگ
Aluminumبه وسيله دستگاه رنگ 

Airless) به ضخامتپاش بدون هوا (
 ميكرون در صورتي كه سطح مورد25

 اينچ8نظر روي لوله هاي با قطر كمتر از 
200يا مقاطع فوالدي با سطح كمتر از  

ميليمتر باشد

3730،550 متر مربع

Pure اضافه بهاي اعمال رنگ
Siliconبه وسيله دستگاه رنگ پاش 

Airless) 30) به ضخامت بدون هوا
ميكرون در صورتي كه سطح مورد نظر

 اينچ يا8روي لوله هاي با قطر كمتر از 
200مقاطع فوالدي با سطح كمتر از  

ميليمتر باشد

3830،550 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19031
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزي در اسكله 1903
190364

گروه كد

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

Zinc Rich Epoxy اليه  اعمال رنگ 
اول به وسيله دستگاه رنگ پاش بدون

Airless) ميكرون75) به ضخامت هوا 
در اسكله

01324،150 متر مربع

HB MIO Epoxy اليه  اعمال رنگ 
دوم به وسيله دستگاه رنگ پاش بدون

Airless) 125) به ضخامت هوا
ميكرون در اسكله

02273،200 متر مربع

Polyurethane تهيه و اعمال رنگ
اليه سوم به وسيله دستگاه رنگ پاش

Airless) 75) به ضخامت بدون هوا
ميكرون در اسكله

03186،380 متر مربع

Zinc Rich Epoxy اليه  اعمال رنگ 
اول به وسيله ابزار دستي (لكه گيري) به

 ميكرون در اسكله75ضخامت 

04375،860 متر مربع

HB MIO Epoxy اليه  اعمال رنگ 
دوم به وسيله ابزار دستي (لكه گيري) به

 ميكرون در اسكله125ضخامت 

05294،690 متر مربع

Polyurethane اليهاعمال رنگ 
سوم به وسيله ابزار دستي (لكه گيري) به

 ميكرون در اسكله75ضخامت 

06204،160 متر مربع

High Solid GLASSاعمال رنگ  
FLAKE Epoxy به وسيله دستگاه 

Airless) بهرنگ پاش بدون هوا (
 ميكرون در اسكله250ضخامت 

07594،480 متر مربع

High Solid GLASSاعمال رنگ  
FLAKE Epoxy به وسيله ابزار 

250دستي (لكه گيري) به ضخامت 
ميكرون در اسكله

08603،020 متر مربع

Solvent Free) اعمال رنگ 
Epoxy Polyster High Solid ( /  
به وسيله دستگاه رنگ پاش بدون هوا

Airless) ميكرون1000) به ضخامت 
در اسكله

091،100،950 متر مربع

Solvent Free) اعمال رنگ 
Epoxy Polyster High Solid ( /  
به صورت دستي (لكه گيري) به ضخامت

 ميكرون در اسكله1000

101،013،160 متر مربع

Epoxy اعمال رنگ حرارتي
Phenolicبه وسيله دستگاه رنگ 

Airless) به ضخامتپاش بدون هوا (
 ميكرون در اسكله100

11341،340 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19031
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزي در اسكله 1903
190364

گروه كد

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

Epoxy اعمال رنگ حرارتي
Phenolicبه وسيله ابزار آالت دستي 

 ميكرون در100(لكه گيري) به ضخامت 
اسكله

12393،570 متر مربع

Zinc ethyle اعمال رنگ حرارتي 
silicateبه وسيله دستگاه رنگ پاش 

Airless) 75) به ضخامت بدون هوا
ميكرون در اسكله

13259،310 متر مربع

Zinc ethyle اعمال رنگ حرارتي 
silicateبه وسيله ابزار آالت دستي 

 ميكرون در75(لكه گيري) به ضخامت 
اسكله

14297،270 متر مربع

Silicon Acrylic به اعمال رنگ 
وسيله دستگاه رنگ پاش بدون هوا

Airless) ميكرون در50) به ضخامت 
اسكله

15164،570 متر مربع

Silicon Acrylic به اعمال رنگ 
وسيله ابزار آالت دستي (لكه گيري) به

 ميكرون در اسكله50ضخامت 

16185،470 متر مربع

Silicon Aluminum به اعمال رنگ 
وسيله دستگاه رنگ پاش بدون هوا

Airless) ميكرون در25) به ضخامت 
اسكله

17164،570 متر مربع

Silicon Aluminum َ به اعمال رنگ 
وسيله ابزار آالت دستي (لكه گيري) به

 ميكرون در اسكله25ضخامت 

18184،310 متر مربع

Zinc Rich اضافه بهاي اعمال رنگ 
Epoxyاليه اول به وسيله دستگاه رنگ 

Airless) به ضخامتپاش بدون هوا (
 ميكرون در اسكله در صورتي كه75

سطح مورد نظر روي لوله هاي با قطر
 اينچ يا مقاطع فوالدي با سطح8كمتر از 

 ميليمتر باشد200كمتر از  

1997،250 متر مربع

HB MIO اضافه بهاي اعمال رنگ 
Epoxyاليه دوم به وسيله دستگاه 

Airless) بهرنگ پاش بدون هوا (
 ميكرون در اسكله در125ضخامت 

صورتي كه سطح مورد نظر روي لوله
 اينچ يا مقاطع8هاي با قطر كمتر از 

 ميليمتر200فوالدي با سطح كمتر از  
باشد

2081،970 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19031
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزي در اسكله 1903
190364

گروه كد

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

اضافه بهاي تهيه و اعمال رنگ
Polyurethaneاليه سوم به وسيله 

Airless) دستگاه رنگ پاش بدون هوا(
 ميكرون در اسكله در75به ضخامت 

صورتي كه سطح مورد نظر روي لوله
 اينچ يا مقاطع8هاي با قطر كمتر از 

 ميليمتر200فوالدي با سطح كمتر از  
باشد

2155،910 متر مربع

High Solidاضافه بهاي اعمال رنگ 
GLASS FLAKE Epoxy  به 

وسيله دستگاه رنگ پاش بدون هوا
Airless) ميكرون در250) به ضخامت 

اسكله در صورتي كه سطح مورد نظر
 اينچ يا8روي لوله هاي با قطر كمتر از 

200مقاطع فوالدي با سطح كمتر از  
ميليمتر باشد

22178،350 متر مربع

High) اضافه بهاي اعمال رنگ
Solids or Solvent Free   

Epoxy Polyster) / به وسيله 
Airless) دستگاه رنگ پاش بدون هوا(

 ميكرون در اسكله در1000به ضخامت 
صورتي كه سطح مورد نظر روي لوله

 اينچ يا مقاطع8هاي با قطر كمتر از 
 ميليمتر200فوالدي با سطح كمتر از  

باشد

23330،280 متر مربع

اضافه بهاي اعمال رنگ حرارتي
Epoxy Phenolic به وسيله دستگاه 

Airless) بهرنگ پاش بدون هوا (
 ميكرون در اسكله در100ضخامت 

صورتي كه سطح مورد نظر روي لوله
 اينچ يا مقاطع8هاي با قطر كمتر از 

 ميليمتر200فوالدي با سطح كمتر از  
باشد

24102،410 متر مربع

Zinc اضافه بهاي اعمال رنگ حرارتي
ethyle silicate به وسيله دستگاه 

Airless) بهرنگ پاش بدون هوا (
 ميكرون در اسكله در75ضخامت 

صورتي كه سطح مورد نظر روي لوله
 اينچ يا مقاطع8هاي با قطر كمتر از 

 ميليمتر200فوالدي با سطح كمتر از  
باشد

2577،790 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19031
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزي در اسكله 1903
190364

گروه كد

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

Silicon اضافه بهاي اعمال رنگ
Acrylicبه وسيله دستگاه رنگ پاش 

Airless) 25) به ضخامت بدون هوا
ميكرون در اسكله در صورتي كه سطح
8مورد نظر روي لوله هاي با قطر كمتر از 

اينچ يا مقاطع فوالدي با سطح كمتر از  
 ميليمتر باشد200

2649،350 متر مربع

Silicon اضافه بهاي اعمال رنگ
Aluminumبه وسيله دستگاه رنگ 

Airless) به ضخامتپاش بدون هوا (
 ميكرون در اسكله در صورتي كه25

سطح مورد نظر روي لوله هاي با قطر
 اينچ يا مقاطع فوالدي با سطح8كمتر از 

 ميليمتر باشد200كمتر از  

2749،350 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19041
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح رنگ آميزي 1904
190464

گروه كد

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

Zinc Rich Epoxy به  تهيه رنگ 
 ميكرون75ضخامت 

01533،150 متر مربع

HB MIO Epoxy به  تهيه رنگ 
 ميكرون125ضخامت 

02438،280 متر مربع

HB MIO Epoxy به  تهيه رنگ 
 ميكرون150ضخامت 

03525،940 متر مربع

Polyurethane بهتهيه رنگ 
 ميكرون75ضخامت 

04255،720 متر مربع

High Solid GLASSتهيه رنگ  
FLAKE Epoxy  250 به ضخامت

ميكرون

05678،920 متر مربع

High Solid GLASSتهيه رنگ  
FLAKE Epoxy  500 به ضخامت

ميكرون

061،357،850 متر مربع

Solvent Free Epoxy) تهيه رنگ  
Polyster High Solid)/  به ضخامت 

 ميكرون1000

074،333،140 متر مربع

HIGH SOLID تهيه رنگ 
LIQUID EPOXY به ضخامت 

 ميكرون1000

082،046،440 متر مربع

Holding Primerبه تهيه رنگ 
 ميكرون50ضخامت 

09123،680 متر مربع

Epoxyتهيه يك اليه رنگ
phenolic ميكرون100 به ضخامت 

10291،780 متر مربع

Zinc ethyle تهيه رنگ حرارتي 
silicate ميكرون75 به ضخامت 

11388،300 متر مربع

Silicon Acrylic به تهيه رنگ 
 ميكرون50ضخامت 

12163،260 متر مربع

Silicon Aluminum َ به تهيه رنگ 
 ميكرون50ضخامت 

13247،710 متر مربع

Epoxy Polyamide به تهيه رنگ 
 ميكرون150ضخامت 

140 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19051
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايق كاري 1905
190564

گروه كد

فصل نوزدهم-فعاليت هاي حفاظتي سطوح

تهيه و اعمال عايق سرد روي سطوح 010 متر مربع

تهيه و اعمال عايق حرارتي شامل پشم
شيشه و روكش آلومينيوم و تسمه استيل

بر روي سطوح  

021،912،820 متر مربع

تهيه و اعمال عايق حرارتي شامل پشم
سنگ و روكش آلومينيوم و تسمه استيل

بر روي سطوح 

032،124،360 متر مربع

جمع آوري عايق حرارتي شامل ورق هاي
پوششي آلومينيومي و پشم سنگ يا پشم

شيشه فرسوده

04912،620 متر مربع

تهيه و اعمال عايق حرارتي شامل پشم
شيشه و روكش آلومينيوم و تسمه استيل

بر روي سطوح در اسكله

052،617،790 متر مربع

تهيه و اعمال عايق حرارتي شامل پشم
سنگ و روكش آلومينيوم و تسمه استيل

بر روي سطوح در اسكله

062،829،340 متر مربع

جمع آوري عايق حرارتي شامل ورق هاي
پوششي آلومينيومي و پشم سنگ يا پشم

شيشه فرسوده در اسكله

071،280،350 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيستم-سيستم هاي اعالن و اطفا حريق

فصل بيستم- سيستم های اعالن و اطفا حریق

ردیف های مربوط به تعميرات سيستم های اعالن و اطفا حریق و تجهيزات مربوط به آنها در این فصل منظور گردیده است.١.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيستم-سيستم هاي اعالن و اطفا حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 20011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات  اعالن و اطفاء حريق 2001
200164

گروه كد

فصل بيستم-سيستم هاي اعالن و اطفا حريق

جداسازي و نصب مخزن فوم با ظرفيت
 ليتر12000تا 

010 مورد

جداسازي و نصب بلدر تانك با ظرفيت تا
 ليتر2000

020 مورد

تعمير كف ريزها 030 مورد

تعويض كف ريزها 040 مورد

تعويض نازلهاي آب پاش 050 مورد

تعمير شيلنگ آتش نشاني 060 مورد

تعويض شيلنگ آتش نشاني 070 مورد

تست شيلنگ آتش نشاني 080 مورد

تعويض جعبه آتش نشاني 090 مورد

جداسازي شير ديالج 100 مورد

دمونتاژ شير ديالج 110 مورد

تعمير بدنه شير ديالج 120 مورد

تعويض بدنه شير ديالج 130 مورد

تعمير شير تنظيم فشار شير ديالج 140 مورد

تعويض شير تنظيم فشار شير ديالج 150 مورد

تعمير صافي شير ديالج 160 مورد

تعويض صافي شير ديالج 170 مورد

مونتاژ شير ديالج 180 مورد

نصب، راه اندازي و تست شير ديالج 190 مورد

جداسازي مانيتور ثابت 200 مورد

تعمير سيستم چرخش مانيتور ثابت 210 مورد

تعويض سيستم چرخش مانيتور ثابت 220 مورد

تعمير قفل و دسته چرخش مانيتور ثابت 230 مورد

تعويض قفل و دسته چرخش مانيتور
ثابت

240 مورد

تعمير نازل پاشش مانيتور ثابت 250 مورد

تعويض نازل پاشش مانيتور ثابت 260 مورد

نصب، راه اندازي و تست مانيتور ثابت 270 مورد

جداسازي مانيتور كنترل از راه دور 280 مورد

تعمير نازل پاشش مانيتور كنترل از راه
دور

290 مورد

تعويض نازل پاشش مانيتور كنترل از راه
دور

300 مورد

تعمير موتورهاي محرك مانيتور كنترل از
راه دور

310 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيستم-سيستم هاي اعالن و اطفا حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 20011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات  اعالن و اطفاء حريق 2001
200164

گروه كد

فصل بيستم-سيستم هاي اعالن و اطفا حريق

تعويض موتورهاي محرك مانيتور كنترل
از راه دور

320 مورد

نصب، راه اندازي و تست مانيتور كنترل
از راه دور

330 مورد

تعمير خاموش كننده هاي دستي 340 مورد

تست بدنه خاموش كننده هاي دستي 350 مورد

شارژ خاموش كننده هاي دستي 360 مورد

تعمير خاموش كننده هاي چرخ دار 370 مورد

تست بدنه خاموش كننده هاي چرخ دار 380 مورد

شارژ خاموش كننده هاي چرخ دار 390 مورد

تعويض سيلندر سيستم اعالن و اطفاء
حريق اتوماتيك

400 مورد

تست بدنه سيلندر سيستم اعالن و اطفاء
حريق اتوماتيك

410 مورد

شارژ سيلندر سيستم اعالن و اطفاء
حريق اتوماتيك

420 مورد

تعمير بخش مكانيكي سيستم اعالن و
اطفاء حريق اتوماتيك

430 مورد

تعويض بخش مكانيكي سيستم اعالن و
اطفاء حريق اتوماتيك

440 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

 تجهيزات و تاسيسات اسکله–فصل بيست و یکم 

شيگل و قرقره لحاظ شده است. ١.در بهای واحد ردیف های این فصل، هزینه تهيه و استفاده از سيم بکسل، تسمه،

روغن روانکاری، ٢.در بهای واحد ردیف های این فصل، هزینه حمل قطعات و تجهيزات بين محل کار تا کارگاه و بالعکس و هزینه اقالم مصرفی از جمله برس،

گریس روانکاری لحاظ شده است.

٣.در بهای واحد ردیف های تعميرات اساسی این فصل، تمام عوامل نيروی انسانی، ماشين آالت و مواد مصرفی مورد نياز برای انجام تعمير کامل مورد نظر  لحاظ

شده است.

٤.هزینه تهيه نشت بند در بهای واحد ردیف های این فصل لحاظ نشده است.

ضربه گيرها و نصب آن" و "جداسازی و نصب قالب طناب گير پهلوگاه" بهای واحد ردیف شامل ٦٠ درصد ٥Deck. در ردیف های "جداسازی غلتک فرسوده روی 

عمليات جداسازی و ٤٠ درصد عمليات نصب  در نظر گرفته می شود.

٦.هزینه وسایل و ادوات تست در بهای واحد ردیف های جداسازی، حمل به کارگاه، سرویس و تعمير هيدروکوپلر، حمل و نصب در محل و تنظيم مجموعه

 سپس نصب در محل و تنظيم آن برای بازوی بارگيری" وQuicken Couplerهيدروکوپلرهای یک بازوی بارگيری و "جداسازی، حمل به کارگاه، سرویس و تعمير 

"تست فشار بازوی بارگيری" و آماده نمودن و انجام تست عملکرد عملياتی بازوها لحاظ شده است. 

 ٨. ردیف های "روانکاری لوالی ضربه گير" و " روانکاری لوالی پهلوگير" شامل کل لوالهای یک ضربه گير یا پهلوگير می باشد.

نشت بند مجموعه مدنظر است.  بازوی بارگيری" تعویض هردوSTYLE٥٠ ٩.در ردیف "تعویض نشت بند سویل جوینت

 بازوی بارگيری" هر ٣ بخش نشت بند مدنظر است.٨٠ ١٠STYLE.در ردیف "تعویض نشت بند سویل جوینت 

١١. در بهای واحد ردیف "بازکردن و سرویس اکوموالتورهای بازوی بارگيری و نصب مجدد آن" هزینه تهيه گاز نيتروژن جهت شارژ آکوموالتور لحاظ شده است.

و شامل هزینه تعميرات مورد نياز و رنگ  آميزی نمی باشد. ١٢. در ردیف باز و بستن پله کشویی اسکله فقط هزینه باز و بستن لحاظ گردیده است
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21011
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخازن ته كش 2101
210164

گروه كد

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

جداسازي و نصب مخزن ته كش (
slop tank  متر مكعب15 ) تا ظرفيت 

01165،741،030 عدد

جداسازي و نصب مخزن ته كش (
slop tank  متر15 ) با ظرفيت بيش از 

 متر مكعب80مكعب تا 

02192،775،480 عدد

218



1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21021
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي بازوهاي بارگيري 2102
210264

گروه كد

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

مهار نمودن كامل بازو به وسيله تسمه و
سيم بكسل

013،372،230 مورد

باز نمودن و جداكردن پيستون اينبورد ،
اوتبرد و چرخشي بازوي بارگيري از محل

شامل جداسازي اتصاالت ورودي و
خروجي روغن هيدروليك و نصب مجدد

"Size> )16 =  آن ( 

0212،963،770 مورد

باز نمودن و جداكردن پيستون اينبورد ،
اوتبرد و چرخشي بازوي بارگيري از محل

شامل جداسازي اتصاالت ورودي و
خروجي روغن هيدروليك و نصب مجدد

Size<" )16   آن ( 

0315،810،090 مورد

دمونتأژ كامل پيستون هيدروليكي
چرخشي ، اينبورد و اوتبورد بازوي

بارگيري و تميزكاري و شستشو، بازرسي
از قطعات بازشده

049،280،220 مورد

مونتأژ كامل پيستون هيدروليكي چرخشي
، اينبورد و اوتبورد بازوي بارگيري و

انجام تست فشار

0511،771،270 مورد

تعويض نشت بند سويل جوينت
STYLE40بازوي بارگيري 

0640،230،600 مورد

رفع مشكل حركتي از نشت بند سويل
STYLE  بازوي بارگيري40جوينت 

07128،566،370 مورد

تعويض نشت بند سويل جوينت
STYLE50بازوي بارگيري 

0837،667،640 مورد

رفع مشكل حركتي از نشت بند سويل
STYLE  بازوي بارگيري50جوينت 

09194،004،610 مورد

تعويض نشت بند سويل جوينت
STYLE80بازوي بارگيري 

1047،643،290 مورد

رفع مشكل حركتي از سويل جوينت
STYLE80بازوي بارگيري 

11100،686،250 مورد

شستشو، تميزكاري، بازرسي، انجام
تنظيمات مربوط و اعمال گريس سيم
بكسل پانتوگراف بازوي بارگيري

1233،440،790 مورد

تعويض سيم بكسل پانتوگراف بازوي
بارگيري

1338،060،320 مورد

شستشو، تميزكاري، بازرسي، انجام
تنظيمات مربوط و اعمال گريس سيم
بكسل يا زنجير اينبورد يا اوتبرد بازوي

بارگيري

1422،538،090 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21021
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي بازوهاي بارگيري 2102
210264

گروه كد

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

تعويض سيم بكسل يا زنجير اينبورد يا
اوتبرد بازوي بارگيري

1538،643،230 مورد

شستشو، تميزكاري، بازرسي، انجام
تنظيمات مربوطه و اعمال گريس سيم

بكسل چرخشي بازوي بارگيري

1613،117،450 مورد

تعويض سيم بكسل چرخشي بازوي
بارگيري

1726،331،950 مورد

جداسازي، حمل به كارگاه، سرويس و
تعمير هيدروكوپلرها سپس بارگيري و
حمل به اسكله و نصب در محل و تنظيم
مجموعه هيدروكوپلرهاي يك بازوي

بارگيري واقع در اسكله متصل

1820،038،860 مورد

جداسازي، حمل به كارگاه، سرويس و
Quicken Coupler سپس تعمير 

بارگيري و حمل به اسكله و نصب در
محل و تنظيم آن براي بازوي بارگيري

واقع در اسكله منفصل

1966،868،820 مورد

بازكردن و جدانمودن تيوب استيل ها و
شيلنگ هاي هيدروليك بازو، سنسورهاي

ابزار دقيق بازوي بارگيري، بررسي
چشمي و نصب مجدد آن

2063،640،540 مورد

بازكردن و جدانمودن تيوب استيل هاي
بازوي بارگيري بازرسي از آن ها و نصب

مجدد آن

211،956،740 مترطول

بازكردن و جدانمودن شيلنگ هاي
هيدروليك بازوي بارگيري بازرسي از آن

ها و نصب مجدد و يا تعويض آن

223،070،610 مورد

بازكردن و جدانمودن سنسورهاي ابزار
دقيق بازوي بارگيري بازرسي از آن ها و

نصب مجدد آن

231،506،400 مورد

انجام تنظيمات، تست و راه اندازي
سيستم هيدروليك بازوهاي بارگيري

2428،615،580 مورد

دمونتاژ كامل مخازن هيدروليك و
متعلقات مربوطه بازوهاي بارگيري و

مونتاژ مجدد آن

2526،736،600 مورد

بازكردن و سرويس ولو سيستم هاي
جانبي و نصب مجدد آن

262،493،070 مورد

بازكردن و سرويس اكوموليتورهاي بازوي
بارگيري و نصب مجدد آن

2722،851،960 مورد

"D< ) از16=جداسازي كامل بازو (
Raiser

28152،189،210 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21021
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي بازوهاي بارگيري 2102
210264

گروه كد

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

"D> ) از16جداسازي كامل بازو (
Raiser

29189،089،430 مورد

"D< ) در كارگاه16=دمونتاژ كامل بازو ( 30300،625،500 مورد

"D> ) در كارگاه16دمونتاژ كامل بازو ( 31342،372،590 مورد

سرويس، تعمير و مونتاژ كامل بازو
"D< ) در كارگاه16=(

32649،100،850 مورد

سرويس، تعمير و مونتاژ كامل بازو
"D> ) در كارگاه16(

33751،088،940 مورد

"D< ) در پهلوگاه16=نصب بازو ( 34200،476،870 مورد

"D> ) در پهلوگاه16نصب بازو ( 35251،131،060 مورد

تست فشار بازو بارگيري 3674،372،840 مورد

تنظيم تعادل بازوي بارگيري
Balance)(

3731،630،770 مورد

رفع اشكال مكانيكي از سيستم عايقي
بازو

3819،496،360 مورد

تعويض وكيوم بريكر بازوهاي بارگيري 398،878،490 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21031
رديف

بهاي واحد (ريال)

اجزاي مكانيكي سيستم پهلو دهي 2103
210364

گروه كد

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

RUBBER DOCK تعويض 
FENDER

01150،315،920 عدد

Cell Fender 02146،782،390 تعويض عدد

Fender 0396،939،920 هاتعمير و ترميم مورد نياز دسيمتر مربع

تعويض زنجيرهاي سيستم ضربه گير
اسكله

04111،805،650 عدد

D 0537،152،270 شكلتعويض ضربه گيرهاي عدد

Deck جداسازي غلتك فرسوده روي
ضربه گيرها و نصب آن

0643،613،410 عدد

روانكاري لوالي ضربه گير و پهلوگير 0741،672،270 عدد

Bearing Fender 0896،038،740 تعويض عدد

تعويض پد فندرها 0911،315،930 عدد

جداسازي و نصب قالب طناب گير
پهلوگاه

1034،757،680 عدد

تعميرات اساسي قالب طناب گير پهلوگاه 1135،992،050 عدد

روانكاري قالب طناب گير پهلوگاه 127،676،380 عدد

تعويض غلطك راهروهاي فرعي 1313،890،760 عدد

روان كاري غلطك راهرو هاي فرعي 145،178،610 عدد

تعميرات اساسي اجزاي مكانيكي
كپستون

1523،174،640 عدد

جدا سازي كامل كپستون و نصب آن 168،310،120 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21041
رديف

بهاي واحد (ريال)

پله هاي دسترسي 2104
210464

گروه كد

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

جداسازي قسمت كشويي پله دسترسي
اسكله و نصب مجدد آن

0133،898،230 مورد

باز نمودن و جداكردن سيلندر هيدروليك
از محل شامل جداسازي اتصاالت ورودي
و خروجي روغن هيدروليك و نصب مجدد

آن

0211،144،240 مورد

بازكردن و جدانمودن تيوب استيل ها و
شيلنگ هاي هيدروليك، سنسورهاي ابزار

دقيق پله دسترسي اسكله، بررسي
چشمي و نصب مجدد آن

0337،142،260 مورد

دمونتاژ كامل مخازن هيدروليك و
متعلقات مربوط پله دسترسي اسكله

ومونتاژ

0420،208،310 مورد

دمونتاژ كامل سيلندر هيدروليكي پله
دسترسي اسكله و تميزكاري و شستشو،

بازرسي از قطعات بازشده

059،273،120 عدد

مونتاژ كامل پيستون هيدروليكي پله
دسترسي اسكله و انجام تست فشار

0610،012،630 عدد
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21051
رديف

بهاي واحد (ريال)

راهروهاي اسكله 2105
210564

گروه كد

فصل بيست ويكم-تجهيزات و تاسيسات اسكله

برشكاري، بازنمودن و جداسازي الوار
فرش شده در اسكله

012،330،520 متر مكعب

انتقال، استقرار و نصب الوار در اسكله 0212،285،070 متر مكعب
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ودوم-گوي شناور

فصل بيست و دوم- گوی شناور

١.در بهای واحد تعميرات اساسی ردیف های این فصل، هزینه تامين و بکارگيری تمام عوامل اجرایی مورد نياز شامل نيروی انسانی، تجهيزات و ماشين آالت (به

غير از بارج، جرثقيل، یدک کش و قایق) و مصالح مصرفی مورد نياز لحاظ شده است.

٢.در بهای واحد ردیف هایی که نياز به کار در عمق دریا دارد، هزینه های غواصی اعم از غواص و تجهيزات مورد نياز بر اساس استانداردهای متداول لحاظ شده

است.

٣.در بهای واحد ردیف های این فصل هزینه های ناشی از شرایط نامساعد جوی و توقف عوامل و تجهيزات و عدم دسترسی به موقع به گوی شناور لحاظ شده

است.

٤.تهيه تهيه فيلم و گزارش از فعاليت های دریایی در قيمت ردیف های این فصل لحاظ شده است.

 و محرک های هيدروليک و انتقال٥SPM.هزینه مربوط به تخليه سيال از داخل شلنگ ها در بهای واحد ردیف های جداسازی و نصب کوپلينگ های متصل به زیر 
، (شماره ٦٤٢٢٠١١٤٣ تا ٦٤٢٢٠١١٤٧ )، لحاظ شده است.UMBILICALبه سطح آب و مجموعه شيلنگ های هيدروليک مربوط به سيستم های 
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ودوم-گوي شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

بهاي واحد (ريال)

SPM تعميرات اساسي گوي شناور 2201
220164

گروه كد

فصل بيست ودوم-گوي شناور

جداسازي چرخك و متعلقات از بازوي
بارگيري

014،669،870 عدد

جداسازي بازوي تعادلي و بازوي لوله ها
MPDU و بازوي مهار كشتي از

0217،414،750 مورد

تعمير كلي و تعويض كلي قطعات يك
عدد چرخك

037،257،070 مورد

جداسازي پين ها و سرويس بوش هاي
محل قرار گرفتن پين هاي نگهدارنده

بازوي تعادلي، بازوي لوله ها، بازوي مهار
كشتي و بوش هاي مربوط روي

MPDU

0417،414،750 مورد

جداسازي و تعويض بوش هاي محل قرار
گرفتن پين هاي نگهدارنده بازوي

تعادلي، بازوي لوله ها، بازوي مهار كشتي
MPDU و بوش هاي مربوط روي

0517،414،750 مورد

خارج نمودن و انتقال دو دستگاه شير
central  اينچ از 24كروي 

chamberبه داخل بخش فوقاني 
گوي شناور و مركز تعمير

0617،414،750 مورد

rail 0771،458،580  و متعلقاتتعويض ريل مورد

TIES جداسازي و نصب
BETWEEN ARM از بازوهاي 

تعادلي ، بازوهاي مهار و بازوي لوله ها 

088،707،370 مورد

ORKOT نصب غالف پوششي
BUSHING

097،226،350 مورد

تعويض چوب هاي فرش شده روي
سطح بازو

105،224،420 مورد

تعويض درب هاي متحرك و ثابت 1117،414،750 مورد

تعويض دستگيره مربوط به ورودي خن
ها و خن شناوري و بر روي سطح فوقاني

deckcentral chamber گوي  
شناور

123،482،950 مورد

تعويض نشت بندهاي مربوط به درب
DECK HOUSE هاي ورودي به 

132،082،660 مورد

نصب چرخك بر روي بازوهاي
MOORING ARMPIPE  و  

ARMBALANCE ARM و    و 
تنظيم آنها بر روي ريل

148،027،410 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ودوم-گوي شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

بهاي واحد (ريال)

SPM تعميرات اساسي گوي شناور 2201
220164

گروه كد

فصل بيست ودوم-گوي شناور

نصب بازوي تعادلي ، بازوي لوله ها ،
بازوي مهار كشتي به سطح فوقاني گوي

MPDUتوسطشناور و اتصال آنها به 
HANG PIN) پين هاي نگه دارنده (

1517،414،750 مورد

MPDU جداسازي مجموعه 1617،414،750 مورد

MPDU باز و جداسازي قطعات 17142،663،290 مورد

تعمير، سرويس و تعويض قطعات بدنه
MPDU

1881،521،880 مورد

مونتاژ و نصب قطعات و هيدروتست
MPDU

1940،760،940 مورد

MPDU بر روي گوينصب مجموعه 
شناور

2020،380،470 مورد

تعمير اساسي اتصال جدا شونده
BREAKAWAY)

COUPLING(

21174،251،240 مورد

جداسازي و نصب و تعويض پيچ و مهره
هاي نگهدارنده مربوط به درب ثابت

DECK HOUSEسقف 

223،482،950 مورد

MAIN جداسازي و دمونتاژ مجموعه
BEARING

2320،380،470 مورد

تعمير، سرويس، تعويض قطعات و بدنه
MAIN BEARING 

2420،380،470 مورد

MAIN مونتاژ و نصب مجموعه
BEARINGبر روي گوي شناور 

2520،380،470 مورد

جداسازي و دمونتاژ مجموعه
PRODUCT SWIVEL و 

HYDROULIC SWIVEL 

26142،663،290 مورد

تعمير، سرويس، تعويض قطعات و مونتاژ
PRODUCT SWIVEL و و تست 
HYDROULIC SWIVEL 

27142،663،290 مورد

PRODUCT نصب مجموعه
SWIVELHYDROULIC و 

SWIVELبر روي گوي شناور 

2818،155،910 مورد

زاويه سنجي رشته زنجير هاي مهار گوي
شناور و ارايه گزارش مربوط

291،317،000 مورد

تنظيم زواياي زنجير مهار گوي شناور 3013،131،870 مورد

جداسازي رشته لوله الستيكي غير شناور
5(شامل جداسازي دو فلنج در عمق هاي 

 متري)46و 

3143،526،970 مورد

227
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ودوم-گوي شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

بهاي واحد (ريال)

SPM تعميرات اساسي گوي شناور 2201
220164

گروه كد

فصل بيست ودوم-گوي شناور

آرايش صحيح لوله الستيكي زير سطح
subsea hose وهم راستا كردن آب 

sbmplem  و و فلنج هاي متصل به 
Lazy S ايجاد حالت 

32258،670،480 مورد

آرايش صحيح لوله الستيكي زير سطح
subsea hose وهم راستا كردن آب 

SBMplem  و و فلنج هاي متصل به 
Step S ايجاد حالت 

33288،170،300 مورد

آزمايش باز و بسته نمودن دستگاه شير
 اينچ به طريق دستي مربوط به30كروي 

PLEM

3418،342،710 مورد

آزمايش باز و بسته نمودن يك دستگاه
 اينچ به طريق دستي مربوط4شير كروي 

PLEM به

354،585،680 مورد

آزمايش باز و بسته نمودن شيرهاي
 اينچ توسط سيستم20كروي 

هيدروليكي گوي شناور

362،868،650 مورد

جداسازي و نصب حلقه هاي شناوري
دستگاه اتصال جداشونده در يك رشته

لوله پالستيكي شناور در خشكي

37447،640 مورد

جدا سازي و نصب اتصاالت و تعويض
شيلنگ هاي هيدروليك آسيب ديده
UMBILICAL درمربوط به سيستم 

 متر15عمق تا 

381،741،450 مورد

جدا سازي و نصب اتصاالت و تعويض
شيلنگ هاي هيدروليك آسيب ديده
UMBILICAL درمربوط به سيستم 

 متر24 تا 16عمق 

392،176،810 مورد

جدا سازي و نصب اتصاالت و تعويض
شيلنگ هاي هيدروليك آسيب ديده
UMBILICAL درمربوط به سيستم 

 متر35 تا 25عمق 

403،865،490 مورد

جدا سازي و نصب اتصاالت و تعويض
شيلنگ هاي هيدروليك آسيب ديده
UMBILICAL درمربوط به سيستم 

 متر45 تا 36عمق 

415،804،830 مورد

جدا سازي و نصب اتصاالت و تعويض
شيلنگ هاي هيدروليك آسيب ديده
UMBILICAL درمربوط به سيستم 

 متر و باالتر46عمق 

428،707،240 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ودوم-گوي شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

بهاي واحد (ريال)

SPM تعميرات اساسي گوي شناور 2201
220164

گروه كد

فصل بيست ودوم-گوي شناور

جدا سازي و نصب كوپلينگ هاي متصل
SPM و محركهاي هيدورليك وبه زير 

انتقال به سطح آب مجموعه شيلنگ هاي
هيدروليك مربوط به سيستم

UMBILICAL متر15 در عمق تا 

433،507،930 مورد

جدا سازي و نصب كوپلينگ هاي متصل
SPM و محركهاي هيدورليك وبه زير 

انتقال به سطح آب مجموعه شيلنگ هاي
هيدروليك مربوط به سيستم

UMBILICAL متر24 تا 16 در عمق 

443،942،610 مورد

جدا سازي و نصب كوپلينگ هاي متصل
SPM و محركهاي هيدورليك وبه زير 

انتقال به سطح آب مجموعه شيلنگ هاي
هيدروليك مربوط به سيستم

UMBILICAL متر35 تا 25 در عمق 

455،629،180 مورد

جدا سازي و نصب كوپلينگ هاي متصل
SPM و محركهاي هيدورليك وبه زير 

انتقال به سطح آب مجموعه شيلنگ هاي
هيدروليك مربوط به سيستم

UMBILICAL متر45 تا 36 در عمق 

467،567،870 مورد

جدا سازي و نصب كوپلينگ هاي متصل
SPM و محركهاي هيدورليك وبه زير 

انتقال به سطح آب مجموعه شيلنگ هاي
هيدروليك مربوط به سيستم

UMBILICAL متر و46 در عمق 
باالتر

4710،462،860 مورد

جداسازي و نصب رشته لوله هاي
الستيكي شناور از گوي شناور

4810،076،130 مورد

نصب رشته لوله هاي الستيكي شناور 4913،131،870 مورد

جدا سازي و نصب يا تعويض اتصال
 اينچ16سريع بازشو 

502،699،470 مورد

جدا سازي و نصب زنجير هاي باال برنده
و مهار كننده سر مخزن ريل لوله

الستيكي

515،864،080 مورد

جدا سازي و نصب يك صفحه مسدود
كننده به ابتدا يا انتهاي يك رشته لوله يا

SPOOLخروجي از گوي شناور 

528،607،160 مورد

جدا سازي و نصب يك رشته لوله
 اينچ از يكديگر16الستيكي شناور 

535،579،810 سر لوله

جدا سازي و نصب يك رشته لوله
 اينچ از يكديگر20الستيكي شناور 

547،493،260 سر لوله
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ودوم-گوي شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

بهاي واحد (ريال)

SPM تعميرات اساسي گوي شناور 2201
220164

گروه كد

فصل بيست ودوم-گوي شناور

جدا سازي و نصب يك رشته لوله
 اينچ از يكديگر24الستيكي شناور 

558،829،610 سر لوله

جداسازي و نصب حلقه شناوري برروي
رشته هوز هاي شناور جهت شناور نمودن

56502،560 عدد

جداسازي و نصب يا تعويض يك عدد
پيته طناب گير مربوط به رشته لوله هاي

الستيكي شناور

57502،560 مورد

جداسازي و نصب و يا تعويض پيچ و
مهره هاي چراغ چشمك زن مربوط به
رشته لوله هاي الستيكي شناور در دريا

58502،560 مورد

جداسازي و نصب و يا تعويض فندرهاي
الستيكي مربوط به پهلو گير قايق

596،748،680 مورد

تعويض لوالي محور متصل به شكل هاي
 تن200

604،049،210 مورد

تعمير سلول هاي خورشيدي روي گوي
شناور

61905،910 مورد

Accumulator تعمير 623،096،830 مورد

Accumulator تنظيم فشار 631،036،760 مورد

رفع اشكال ازآنتن سيستم تله متري
SPM مربوط به

643،096،830 مورد

I O رفع اشكال سخت افزاري از/
ModulePLC هاي مربوط به و 

سيستم تله متري نصب شده برروي
SPM

654،668،460 مورد

PLC مربوطرفع اشكال نرم افزاري از 
به سيستم تله متري نصب شده برروي

SPM

663،737،280 مورد

pressure control رفع اشكال از 
valveHPU مربوط به سيستم 

SPM

672،073،530 مورد

Level Switch سيستم رفع اشكال از 
HPUSPM مربوط به 

682،073،530 مورد

hydrolic regulator 692،073،530 رفع اشكال از مورد

pneumatic air رفع اشكال از 
driven pump 

702،073،530 مورد

Fog رفع اشكال و انجام تنظيمات
DetectorSPM مربوط به 

713،085،690 مورد

Fog Horn نصب شده رفع اشكال از 
SPM روي

723،085،690 مورد

Earth Fault Switch رفع اشكال از  
SPM مربوط به

733،085،690 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ودوم-گوي شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

بهاي واحد (ريال)

SPM تعميرات اساسي گوي شناور 2201
220164

گروه كد

فصل بيست ودوم-گوي شناور

Load pin مربوط به رفع اشكال از 
SPM

746،933،610 مورد

Load pinSPM 755،538،160 مربوط به  تعويض  مورد

Load pin Amplifier رفع اشكال از  
SPM نصب شده برروي

761،547،870 مورد

Radio Modem رفع اشكال از 
SPM مربوط به سيستم تله متري

771،547،870 مورد

XENON ALARM رفع اشكال از 
BEACONSPM نصب شده برروي 

782،073،530 مورد

Winker Light روي رفع اشكال از 
لوله هاي پالستيكي شناوري

792،073،530 مورد

SPMتعويض سلولهاي خورشيدي روي 804،133،600 مورد

جداسازي ونصب سيستم هشداردهنده
SPM صوتي روي

819،671،760 مورد

سرويس سيستم هيدروليك 826،207،120 مورد

Marine Lantern مربوط به تعمير 
SPM

836،207،120 مورد

zenner barrier روي گوي تعويض 
شناور

842،073،530 مورد

push botton روي گوي تعويض 
شناور

852،073،530 مورد

DC DC converter تعويض-  روي 
گوي شناور

864،133،600 مورد

control PCB روي رفع اشكال از 
گوي شناور

872،800،020 مورد

module هاي سيستمرفع اشكال از 
كنترل تله متري (اتاق كنترل )

882،800،020 مورد

عيب يابي از سيستم كنترل تله متري 895،823،440 مورد

HPU عيب يابي از سيستم 906،846،420 مورد

تعويض رشته زنجير متصل به طناب مهار
كشتي و شگل

918،039،220 عدد

انجام آزمايش فشار گوي شناور حد
PLEM تا تانكر ريل لولهفاصله 

الستيكي

9289،275،880 مورد

تست خال لوله هاي شناور و غيرشناور
جهت هر لوله پالستيكي

932،313،930 مورد

تست الكتريكال لوله هاي شناور و
غيرشناور جهت هر لوله پالستيكي

94347،960 مورد

هيدروتست لوله هاي شناور و غيرشناور
 اينچ16

957،884،930 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست ودوم-گوي شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

بهاي واحد (ريال)

SPM تعميرات اساسي گوي شناور 2201
220164

گروه كد

فصل بيست ودوم-گوي شناور

هيدروتست لوله هاي شناور و غيرشناور
 اينچ20

969،798،380 عدد

هيدروتست لوله هاي شناور و غيرشناور
 اينچ24

9711،134،730 عدد

MPDU انجام تست ديناميكي قسمت
گوي شناور

982،732،820 مورد

انجام تست هيدرو استاتيك نهايي رشته
لوله هاي پالستيكي شناور بوسيله ماده

رنگي

996،235،580 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وسوم-آب شيرين كن

کن شيرین آب تاسيسات –بيست و سوم  فصل

.. باشد می نظر مورد تجهيزات روی بر تعميرات مرحله به مرحله عمليات انجام منظور به  فصل این های١. ردیف

گردد می احتساب مرحله یک به مربوط ردیف صرفًا فصل، این های ردیف در شده منظور تعميراتی های فعاليت در مشترک مراحل انجام ٢. بابت

 هزینه ها، سل روی بر  هاردیف از یک هر فعاليت از بخشی نشدن انجام صورت در و باشدمی هاسل تمامی شامل فصل این در شدهتعریف تعميراتی ٣. کارهای

.گردد می پرداخت شده انجام کار نسبت به به ردیف

ردیف واحد بهای در اکسپندر دستگاه هزینه" کندانسور هایتيوپ نمودن اکسپند "و" هاسل به مربوط شيتتيوپ درون هاتيوپ نمودن اکسپند "هایردیف ٤. در

.است شده لحاظ
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وسوم-آب شيرين كن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 23011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي دستگاه آب شيرين كن 2301
230164

گروه كد

فصل بيست وسوم-آب شيرين كن

بازنمودن و بستن لوله هاي رابط بين سل
ها

017،827،780 مورد

بازنمودن و بستن دريچه هاي دسترسي
دستي ، منهول، ديسك ايمني و دريچه

هاي داخلي بين سل ها

0223،521،260 مورد

خارج نمودن و نصب توري فلزي درون
سل ها

037،107،390 عدد

بازنمودن، جداسازي و نصب يك عدد
دريچه اصلي دسترسي به تيوب شيت

(كپ سل )

0421،828،100 عدد

Tube هابرشكاري و بيرون كشيدن 
مربوط به سل ها

0552،333،720 عدد

جداسازي، بيرون كشيدن، تميزكاري و
نصب سيني هاي واقع در بخش فوقاني

تيوب ها

0617،301،350 عدد

جداسازي، بيرون كشيدن، تميزكاري،
تعمير و نصب هدر دوش پاش ها

0719،916،640 عدد

ساخت و تعويض يك عدد هدر دوش
پاش

0819،624،530 عدد

تميزكاري و عاري نمودن درون سل ها و
لوله هاي ارتباطي بين سل ها (از هرگونه

آلودگي ، رسوبات و پوسيدگي)

099،228،800 عدد

اكسپند نمودن تيوب ها درون تيوب شيت
مربوط به سل ها

1065،181،070 عدد

انجام آزمايش ايستايي پلنت پس از
انجام كليه كارهاي تعميراتي به منظور
حصول اطمينان از عدم وجود نشتي در

كليه نقاط پلنت

1123،808،680 مورد

بازكردن، تعمير، تميزكاري و بستن
اجكتور

1211،025،970 مورد

بازكردن و بستن درب كندانسور 1318،173،100 مورد

برشكاري، فيت آپ و جوشكاري بدنه
كندانسور

1411،452،700 مترطول

برشكاري و بيرون كشيدن تيوپ ها،
تميزكاري و عاري نمودن از هرگونه
رسوبات و پوسيدگي درون كندانسور

1529،054،230 مترطول

جا زدن تيوپ هاي مربوط به سل ها
همراه با سنباده كاري و پرداخت نمودن

مقر تيوپ ها  

1672،683،790 مورد

اكسپند نمودن تيوپ هاي كندانسور 1726،060،920 مورد

انجام آزمايش هيدروتست كندانسور 1813،091،680 مورد

234



1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وسوم-آب شيرين كن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 23011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي دستگاه آب شيرين كن 2301
230164

گروه كد

فصل بيست وسوم-آب شيرين كن

سنباده كاري و تميزكاري مقر تيوب ها و
جا زدن تيوب هاي مربوط به كندانسور

1919،970،150 عدد

بازرسي و بازسازي لوله هاي استيل بين
پنل ها

2011،628،290 عدد

بازرسي و بازسازي ميله هاي استيل زير
توري هاي فلزي

216،309،620 عدد

بازرسي و بازسازي تيوب شيت سل ها 2216،975،160 عدد

جوشكاري آرگن روي ترك هاي داخل
سل ها

235،814،150 عدد

بازرسي و بازسازي پايه ها ي نازل هاي
ترموكمپرسور

246،309،620 عدد

تعويض نازل هاي ترمو كمپرسور 2512،082،220 عدد

تميزكاري و عاري نمودن از هرگونه
آلودگي ، رسوبات و پوسيدگي مسير

ترموكمپرسور

266،391،250 عدد

تعويض اورينگ كپ هاي سل ها 279،839،620 عدد

بازرسي و بازسازي و رنگ آميزي حرارتي
داخل كپ هاي سل ها

2812،802،980 عدد

باز و بسته كردن اورفيس روي فلنج هاي
باالي سل ها

291،785،340 عدد

Oring 306،623،760 هاي داخل سل هاتعويض كليد عدد

بازرسي پيچ هاي استيل مربوط به درب
هاي داخل سل ها

312،055،090 عدد

تعويض پيچ هاي استيل مربوط به درب
هاي داخل سل ها

326،623،760 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وچهارم-ديگ هاي بخار

های بخار دیگ–فصل بيست و چهارم 

.به منظور انجام عمليات مرحله به مرحله تعميرات بر روی تجهيزات مورد نظر می باشد.  های این فصل ردیف١.

بابت انجام مراحل مشترک در فعاليت های تعميراتی منظور شده در ردیف های این فصل، صرفًا ردیف مربوط به یک مرحله احتساب می گردد٢.

 جدید در تيوپ شيت" هزینه دستگاه اکسپندر در بهای واحدStay Tube جدید در تيوپ شيت" و " اکسپندنمودن Plain Tubeهای "اکسپند نمودن در ردیف٣.

ردیف لحاظ شده است.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وچهارم-ديگ هاي بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 24011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي ديگ بخار 2401
240164

گروه كد

فصل بيست وچهارم-ديگ هاي بخار

بازكردن و بستن دريچه هاي منهول 017،333،130 عدد

بازكردن و بستن دريچه هاي اصلي 0226،826،010 عدد

برشكاري تيوپ هاي فرسوده و خارج
Plain نمودن آنها از ديگ بخار شامل

TubeStay Tube و  

0332،288،620 عدد

خارج نمودن سرهاي تيوپ هاي اكسپند
شده فرسوده از تيوپ شيت

0443،423،900 عدد

تميز كاري و صيغل نمودن مقر تيوب ها 0522،335،380 عدد

Plain Tube 0631،101،030 ها جا زدن عدد

Stay Tube 0720،425،020 ها جا زدن عدد

Plain Tube جوشكاري سر داخلي 
هاي كوره

0831،620،250 عدد

Stay Tube 0932،935،090 ها جوشكاري دو سر عدد

پاكسازي تميزكاري و شستشويي داخل
ديگ بخار به طور كامل

1012،929،100 مورد

پاكسازي تميزكاري و شستشويي داخل
كوره ها به طور كامل

1111،755،390 مورد

Plain Tube جديد در اكسپند نمودن 
تيوب شيت

1244،248،630 عدد

Stay Tube جديد در اكسپند نمودن 
تيوب شيت

1323،070،700 عدد

تهيه و اندود سيمانكاري در قسمت كوره
ديگ بخار

1421،163،340 متر مربع

آجرچيني سمت مشعل بوسيله آجر و
سيمان نسوز

1512،929،100 متر مربع

انجام آزمايش هيدروتست ديگ بخار 1628،389،880 مورد

بازكردن و جدا نمودن و نصب اتصاالت
اگزوز به ديگ بخار

1727،063،230 مورد

بازكردن، تعمير و نصب مجموعه
Burnerهاي ديگ بخار 

1868،630،840 مورد

بازكردن، تعمير و نصب فن هاي ديگ
بخار

1936،360،590 عدد

Satety Valve باز كردن و نصب 
جهت تست و تنظيم

2016،043،070 عدد

Gasket 217،578،480 منهول باالي بويلرتعويض عدد

Gasket منهول دريچه جلويتعويض 
بويلر

227،578،480 عدد

باز و بسته كردن استرينرهاي گازوئيل
جهت تميزكاري

238،022،240 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وچهارم-ديگ هاي بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 24011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي ديگ بخار 2401
240164

گروه كد

فصل بيست وچهارم-ديگ هاي بخار

Stud Bolt هاي بازرسي و تعمير 
دريچه هاي اصلي

244،445،000 عدد

Gasket هاي نسوز دورتعويض 
دريچه هاي اصلي

254،445،000 عدد

Gasket 264،445،000 كوره هاتعويض عدد

Gasket دريچه اگزوز بهتعويض 
استاك

275،950،400 عدد

پاكسازي و تميزكاري استاك اگزوز 282،939،590 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وپنجم-كوره ها

ها کوره–فصل بيست و پنجم  

.به منظور انجام عمليات مرحله به مرحله تعميرات بر روی تجهيزات مورد نظر می باشد.  های این فصل ١.ردیف

٢.بابت انجام مراحل مشترک در فعاليت های تعميراتی منظور شده در ردیف های این فصل، صرفًا ردیف مربوط به یک مرحله احتساب می گردد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وپنجم-كوره ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 25011
رديف

بهاي واحد (ريال)

تعميرات اساسي هيتر 2501
250164

گروه كد

فصل بيست وپنجم-كوره ها

SPADE PLATE جهت نصب 
مسدود كردن دهانه لوله و بازكردن آن

0119،892،090 مورد

باز كردن و بستن دريچه هيتر 025،048،710 مورد

باز كردن و بستن دريچه هاي اگزاست
هيتر

0315،946،510 مورد

نصب ساپورت موقت جهت نگهدارنده
لوله ورودي فيول

042،868،490 مورد

بازكردن كلمس هاي نگهدارنده و بستن
آنها

05521،540 مورد

U برشكاري و بيرون كشيدن تيوبهاي
شكل

0617،196،000 مورد

برشكاري و جداسازي صفحات جلويي و
عقبي هيتر

0734،248،680 مورد

برش، جا زدن و جوشكاري تيوپ ها 0812،253،590 عدد

Return نصب و جا زدن و جوشكاري
Bend

0922،868،300 عدد

بستن و مهار نمودن تيوپها 101،139،330 مورد

Gasket 11949،850 دريچه وروديتعويض عدد

Gasket 12949،850 دريچه اگزوزتعويض عدد

عايق بندي و نصب صفحات جلو و عقب
هيتر

130 متر مربع

آجرچيني سمت مشعل بوسيله آجر و
سيمان نسوز

149،343،230 متر مربع

240



1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وششم-فعاليت هاي دريايي

های دریایی فعاليت–فصل بيست و ششم

١.هزینه حمل خشکی در ردیف های این فصل لحاظ گردیده است.

٢.هزینه حمل دریایی از ردیف های فصل حمل دریایی این فهرست بها محاسبه می گردد.

٣.در ردیف های فيلم برداری زیر آب، هزینه تجهيزات فيلم برداری  در بهای واحد ردیف ها لحاظ شده است.

٤.در ردیف های این فصل هزینه تجهيزات غواصی به طور کامل در بهای واحد ردیف ها لحاظ شده است.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وششم-فعاليت هاي دريايي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 26011
رديف

بهاي واحد (ريال)

انتقال و كارگذاري سازه هاي بتني و فلزي در كف دريا 2601
260164

گروه كد

فصل بيست وششم-فعاليت هاي دريايي

انتقال سازه هاي بتني و فلزي و استقرار
 متر15در كف دريا در عمق تا 

011،990 كيلوگرم

انتقال سازه هاي بتني و فلزي و استقرار
 متر تا15در كف دريا در عمق بيش از 

 متر24

022،170 كيلوگرم

انتقال سازه هاي بتني و فلزي و استقرار
35متر تا 24در كف دريا در عمق بيش از 

متر

032،890 كيلوگرم

انتقال سازه هاي بتني و فلزي و استقرار
 متر تا35در كف دريا در عمق بيش از 

 متر45

043،710 كيلوگرم

انتقال سازه هاي بتني و فلزي و استقرار
 متر 45در كف دريا در عمق بيش از 

054،930 كيلوگرم
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وششم-فعاليت هاي دريايي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 26021
رديف

بهاي واحد (ريال)

پايه كوبي در دريا 2602
260264

گروه كد

فصل بيست وششم-فعاليت هاي دريايي

010 متر15 پايه كوبي در دريا در عمق < مورد

>> 24= عمق 15پايه كوبي در دريا در 
متر

020 مورد

>> 35= عمق 24پايه كوبي در دريا در  
متر

030 مورد

>> 45= عمق 35پايه كوبي در دريا در 
متر

040 مورد

050 متر45 پايه كوبي در دريا در عمق > مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وششم-فعاليت هاي دريايي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 26031
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيلم برداري در زير آب 2603
260364

گروه كد

فصل بيست وششم-فعاليت هاي دريايي

0138،620 متر15 فيلم برداري در دريا در عمق < دقيقه

> = عمق15فيلم برداري در دريا در 
 متر24<

0248،270 دقيقه

> = عمق24فيلم برداري در دريا در 
 متر35<

0385،820 دقيقه

> = عمق35فيلم برداري  در دريا در 
 متر45<

04128،720 دقيقه

05193،090 متر45 فيلم برداري در دريا در عمق > دقيقه
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وهفتم-حمل 

اندازی بار و بارگيری و حمل –  بيست و هفتم فصل
 باشد می  مصالح و کاال تجهيزات، دریایی باراندازی و حمل بارگيري، هايهزینه پرداخت منظور به فصل اين هاي١. رديف

 ١٠فاصله تا فله و پاکتي سيمان و آالت آهن قير، سنگي، مصالح و کاال تجهيزات، دریایی حمل و باراندازی بارگيری، رديف درصد١٥  باراندازی یا بارگيری بابت ٢.

.  شود می گرفته نظر در دريايي مايل
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وهفتم-حمل 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 27011
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل دريايي 2701
270164

گروه كد

فصل بيست وهفتم-حمل 

بارگيري، باراندازي و حمل دريايي
تجهيزات، كاال و مصالح سنگي، قير، آهن

10آالت و سيمان پاكتي و فله تا فاصله 
مايل دريايي

01122،950 تن/مايل دريايي

حمل دريايي تجهيزات، كاال ومصالح
سنگي، قير، آهن آالت و سيمان پاكتي و

 مايل30 مايل تا فاصله 10فله، مازاد بر 
دريايي.

02104،040 تن/مايل دريايي

حمل دريايي تجهيزات، كاال و مصالح
سنگي، قير، آهن آالت و سيمان پاكتي و

 مايل60 مايل تا فاصله 30فله، مازاد بر 
دريايي.

0366،210 تن/مايل دريايي

حمل دريايي تجهيزات، كاال و مصالح
سنگي، قير، آهن آالت و سيمان پاكتي و

 مايل90 مايل تا فاصله 60فله، مازاد بر 
دريايي.

0456،750 تن/مايل دريايي

حمل دريايي تجهيزات، كاال و مصالح
سنگي، قير، آهن آالت و سيمان پاكتي و

 مايل دريايي و بيش از90فله، مازاد بر 
آن.

0547،290 تن/مايل دريايي
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وهشتم-فعاليت هاي عمومي

فعاليت های عمومی – بيست و هشتم فصل
١. تامين ادوات و لوازم داربست بندی در قيمت ردیف لحاظ شده است.

 در بهای واحد ردیف ها لحاظ شده است.٢HSE. هزينه های حمل، بارگيری و باراندازی لوازم داربست بندی و استقرار طبق دستورالعمل های 

بندي داخل مخازن سربسته اضافه بها معادل ٤٠% و براي عمليات داربست بندی داخل مخازن سرباز اضافه بها معادل ٢٠% به رديف٣.براي عمليات داربست

های داربست بندی تعلق می يرد.

 متر از٤١/٢٠.برای داربست بندی جهت عمليات بر روی سطح، حجم داربست بندی از ضرب طول و عرض و ارتفاع محاسبه می شود، اما حداکثر عرض به ميزان 

تجهيزات و تاسيسات مورد نظر جهت فعاليت مورد محاسبه قرار مي گيرد. همچنين حداکثر ارتفاع تا يک متر باالتر از تجهيزات و تاسيسات مورد نظر قابل قبول

خواهد بود.

بندی در ارتفاع مازاد بر ٤ متر، اضافه بهاء ٣% برای ٤ متر اول، ٦% برای ٤ متر دوم، ٩% برای ٤ متر سوم و  ١٢% برای ٤ متر چهارم و مازاد بر ٥. برای داربست 
.آن به ردیف ٦٤٢٨٠١٠١ اضافه می شود

بندی لحاظ شده است.های داربست بندي به سبب شرایط آب و هوايی و جزر و مد دريا در رديفهاي فرسودگي و استهالک لوازم داربست٦.هزينه

٧.در ردیف های مربوط به جمع آوری ضایعات فلزی و مصالح اسقاطی، هزینه بارگيری و حمل و جمع آوری در محدوده محل اجرای کار و انبار پيمانکار یا کارفرما در

خشکی منظور شده است. 

٨.هزینه مربوط به حمل دریایی در صورت نياز از ردیف های فصل حمل محاسبه خواهد شد

٩.طول کابل روشنایی موقت تا طول ٥٠ متر محاسبه شده است. در صورتی که طول کابل بيش از ٥٠ متر باشد، ٢٥ درصد به بهای ردیف اضافه می شود.

١٠. ٪٥٠ قيمت رديف های داربست بندي مربوط به نصب و ٥٠ درصد به بازکردن تعلق دارد.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وهشتم-فعاليت هاي عمومي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 28011
رديف

بهاي واحد (ريال)

داربست بندي 2801
280164

گروه كد

فصل بيست وهشتم-فعاليت هاي عمومي

نصب داربست بست و لوله اي تا ارتفاع
 متر4

0186،040 متر مكعب

نصب داربست بست و لوله اي زيرزميني 02132،670 متر مكعب

نصب زير پايي روي داربست 0326،560 متر مربع

نصب زير پايي روي داربست زيرزميني 0437،180 متر مربع

 سانتيمتر30نصب پله با فاصله هاي 
(ساخت نردبان)

05371،960 مترطول

30نصب پله زيرزميني با فاصله هاي 
سانتيمتر

06464،950 مترطول

نصب داربست معلق از طريق مهار هاي
فوالدي

070 متر مكعب

نصب داربست بست و لوله اي در بخش
فوقاني اسكله

08132،160 متر مكعب

نصب زير پايي روي داربست در بخش
فوقاني اسكله

0940،790 متر مربع

نصب داربست بست و لوله اي در بخش
تحتاني اسكله

10154،190 متر مكعب

نصب زير پايي روي داربست در بخش
تحتاني اسكله

1147،590 متر مربع

 سانتيمتر در30نصب پله با فاصله هاي 
بخش فوقاني اسكله

12571،330 مترطول

 سانتيمتر در30نصب پله با فاصله هاي 
بخش تحتاني اسكله

13666،550 مترطول
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست وهشتم-فعاليت هاي عمومي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 27021
رديف

بهاي واحد (ريال)

برش و جمع آوري ضايعات فلزي و مصالح اسقاطي 2802
280264

گروه كد

فصل بيست وهشتم-فعاليت هاي عمومي

برچيدن، برشكاري، جمع آوري ضايعات
فلزي 

012،419،470 تن

جمع آوري ضايعات فلزي يا مصالح
اسقاطي

021،048،010 تن
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1401تعميرات تاسيسات ساحلي و فراساحل صنعت نفت در جزاير   - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

پيوست ١– دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه

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

 ١–تعاریف
ها و تدارکاتی است که پيمانکار باید برای دوره اجرا انجام دهد، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع پيمان، تجهيز کارگاه، عبارت از عمليات، اقدام١–١

. مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده پيمان، ميسر شود

های هایی گفته می شود که برای پشتيبانی عمليات اجرایی، مورد بهره برداری قرار می گيرند، مانند کارگاه های پشتيبانی،  به ساختمان ساختمان١–٢
پيش ساخته و مانند آن، های تاسيساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات سرپوشيده، شامل کارگاه

 های سرپوشيده ماشين آالت، انبارهای سرپوشيده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پيمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، تعميرگاه
. ایستگاه سوخت رسانی

هایی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد، مانند به ساختمان های عمومی،  ساختمان١–٣
های های مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه،  درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پارکينگ سرا، ساختمان دفاتر کار، نمازخانه، مهمان

. سرپوشيده

های هدایت آب و تمهيدات دیگر برای محوطه سازی، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضالب، ایجاد خاکریز و کانال١–٤ 
های روباز، حصار کشی، تامين روشنایی محوطه، تامين های ورزشی ، پارکينگ حفاظت کارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز، انبارهای روباز، زمين

. تجهيزات ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است

هایی از کارگاه است که در آن، آب ، برق، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای کار ، از سوی کارفرما تامين و تحویل منظور از ورودی کارگاه ،محل یا محل١–٥
. گفته، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود پيمانکار می شود . مشخصات ورودی کارگاه برای تامين هر یک از نيازهای پيش

های هایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجهيز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمل انبار کارگاه، محل یا محل١–٦
. آنها استفاده می شود مربوط، از 

. های موجود کشور را به کارگاه متصل کند راه دسترسی، راهی است که یکی از راه١–٧ 

. هایی است که برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می شود های سرویس، راه راه١–٨
 

های هایی است که معادن مصالح ، منابع آب، محل قرضه مصالح، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه راه های ارتباطی، راه راه١–٩
.دیگر، به محل اجرای عمليات متصل می کند

١–١٠ راه انحرافی ، راهی است، که برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی که قبال از مسير موجود انجام می شد، اما به علت انجام عمليات موضوع
.پيمان قطع شده است ، احداث شود

ها، تأسيسات و همچنين ماشين آالت، به روش احداث یا نصب در های تجهيز و برچيدن کارگاه، فراهم کردن ساختمان ١–١١ منظور از تأمين در شرح ردیف
های مربوط به نگهداری و بهره برداری از کارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين، اقدام

. آنهاست

های موقت ، خارج کردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر تدارکات ١–١٢ برچيدن کارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان
. های تحویلی کارفرما ، طبق نظر کارفرما است ها و محل پيمانکار از کارگاه، تسطيح ،تميز کردن و در صورت لزوم بشکل اول برگرداندن زمين

٢–روش تهيه برآورد

مهندس مشاور یا واحد تهيه کننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نياز هر کار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین ٢–١
های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن کارگاه این روش برای تجهيز کارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف

های وع  برآورد کرده و در برابر ردیف ورت مقط   های باالسری به ص ور نمودن هزینه یات و با منظ  های محل اجرای عمل پيوست ، برحسب قيمت
درج نماید و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهيز و برچيدن کارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پيمان ، پيشبينی کند. برای مورد نظر ،
هایی که احداث ميشود ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث کسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور می شود . در مورد ساختمان
ها ، مانند قاب های فلزی ، هزینه حمل و نصب ، استهالک و های پيش ساخته ، مانند کاروان ها و قطعات پيش ساخته ساختمان ساختمان

هایی که از چند سرمایه گذاری آنها ، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه ، منظور می شود . در پيمان
. رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یک فهرست تجهيز و برچيدن کارگاه برای کل کار تهيه می گردد

 هایی که در برآورد هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر ها ، تأسيسات و راه ساختمان ٢–٢
گرفته می شود . به منظور تقليل هزینه های تجهيز کارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأسيسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بهره
برداری پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شده به عنوان تجهيز کارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد

های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای کار و مدارک پيمان درج شود . در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست
های مسکونی ، اداری ، پشتيبانی و عمومی یا های کارگاه یا تأمين ساختمان منظور می شود. چنانچه برای تأمين آب، برق، گاز، مخابرات و راه

سایر موارد ، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی که  برای دوران بهره برداری از طرح پيش  بينی می شود استفاده گردد، با توجه به اینکه هزینه آنها
های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و برچيدن کارگاه ،منظور نمی گردد و های فصل در ردیف

.صرفا” هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور خواهد شد
نحوه تأمين آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوران اجرا ، باید در شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و ٢–٣

برای دوران اجرا الزم باشد، برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه ، لوله کشی ، کانال کشی، و کابل کشی، 
. باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان ، پيش بينی شود

چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگيرد ، که کارهای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و ٢–٤
متعلقات آن ،نصب تيرهای برق ، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه ، پرداخت تعرفه های ثابت برق ( دیماند ) و هزینه های انشعاب و
اشتراک برق و سایر کارهای  مشابه است ، تعهدات کارفرما در این زمينه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و هزینه
ای از این بابت در تجهيز و برچيدن کارگاه ، منظور نخواهد شد . چنانچه تدارک برق تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد ، هزینه  آن برآورد و

. پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار ، باقيمانده جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه پيش بينی می شود
در صورتی که کارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبکه لوله کشی ٢–٥

آب که کارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگاه ، پرداخت هزینه های اشتراک و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه
است ، یا احداث چاه عميق یا نيمه عميق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، تعهدات کارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی پيمان درج

 .شده و هزینه ای از این بابت در تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نمی شود
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چنانچه تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب، به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار
. جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه ، منظور خواهد شد ،
چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود ٢–٦

های تجهيز و بر هزینه ای از این بابت در ردیف . در صورتی که براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده کارفرما باشد ،
چيدن کارگاه منظور نخواهد شد. در حالتی که احداث راه دسترسی به عهده کارفرما نباشد ، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه

. رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه پيش بينی می شود
با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز کارگاه به عهده کارفرماست ، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٢–٧

قسمتی از زمين تجهيز کارگاه توسط پيمانکار تامين شود ، باید تأمين زمين ازسوی پيمانکار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی کرده و
.هزینه اجاره آن  را جزو  برآورد هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نماید

به استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع ٢–٨ 
 . تسهيالت دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهيز کارگاه در اختيار پيمانکار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی کند

های واحد ردیف هایی مانند تاسيسات، آهنگری ، تراشکاری ، نجاری ، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب هزینه تجهيز کارگاه٢–٩
.  های تجهيز و برچيدن کارگاه، هزینه ای منظور نمی شود های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های فصل  
های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت های فصل های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت ، در ردیف هزینه تجهيز تعميرگاه  ٢–١٠

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

.های تجهيز وبرچيدن کارگاه ، منظور نمی شود ردیف
٢–١٢ هزینه غذای کارمندان و کارگران پيمانکار در کارگاه ، در هزینه باالسری (هزینه مستمر کارگاه) این فهرست بها پيش بينی شده است. در

های تجهيز و برچيدن هایی برای تامين غذای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه  کارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه
.شود کارگاه منظور می

در کارهایی که تامين غذای کارمندان کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه ، در کارگاه ضروری است ، شمار استفاده کننده از غذا ، درشرایط ٢–١٣
. خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه ، منظور می شود

٢–١٤ پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پيمانکار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز
. نيست

های انحرافی ، براساس های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نخواهد شد . حجم عمليات  مربوط  به راه های انحرافی ، جزو ردیف هزینه راه ٢–١٥
. ه راه،راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر کار ، منظور و برآورد می شود ای پایه رشت  فهرست به

های دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما ، مهندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، هزینه ٢– ١٦نقشه و مشخصات ساختمان
.شود اجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می

های ٤٢٠٣١٠١ و ٤٢١٣١٠١ و  ٤٢١٤١٠١ فهرست ٢–١٧ جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن کارگاه ، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف
تجهيز وبرچيدن کارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود . در صورتی که در موارد استثنایی . این هزینه از حد تعيين شده ، بيشتر
باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه به تصویب معاونت مهندسی، پژوهش و

. فناوری برسد
کارهای مربوط به فهرست بهای رشته تعميرات تاسيسات ساحلی و فراساحل جزایر در صنعت نفت به ميزان ٦ درصد مبلغ برآورد هزینه ٢–١٧–١

.اجرای کار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

٣–شرایط کلی
 

پيمانکار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز کارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز کارگاه را تهيه کرده و پس از٣–١
. تأیيد مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز کارگاه قرار دهد

های اجرایی و کارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمين آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانکار را به دستگاه٣–٢
های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای استفاده سازمان

. موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پيمانکار موظف است عمليات تجهيز کارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز کارگاه و همچنين شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند.٣–٣

در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيدن کارگاه در اسناد و مدارک پيمان درج شده باشد ، پيمانکار ملزم به
. رعایت آن است

تعهدات کارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن کارگاه ، در حدی که اسناد  و مدارک پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد بر موارد ٣–٤
یا مبالغ پيش بينی شده در پيمان که مورد نياز انجام کار است ، به هزینه پيمانکار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی شود . چنانچه
طبق شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير کند ، مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن کارگاه تغيير نمی کند و هزینه تجهيز اضافی ، تنها برای قيمت جدید

. (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید) ، قابل پرداخت است
های تجهيز و برچيدن کارگاه ، با توجه به مفاد بند ٤ ، تا سقف مبلغ پيش بينی شده در هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه ، در صورت تأمين هر یک از ردیف٣–٥

. های مربوط ، پرداخت خواهد شد ردیف

های کارگاه را برای تجهيز کارگاه احداث می کند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند آتش سوزی پيمانکار ، موظف است به هزینه خود ، ابنيه و ساختمان ٣–٦
. و سيل ، بيمه کند

های تحویلی کارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام کار برچيده شوند . تجهيزات و ها و تأسيسات مربوط به تجهيز کارگاه که در زمين ساختمان٣–٧
ها و قطعات پيش ساخته ، متعلق به پيمانکار است . به جز ساختمان ، مصالح بازیافتی تجهيز کارگاه ( به استثنای تجهيز انجام شده توسط کارفرما )

ط پيمانکار در زمين کارفرما اجرا شده است ، مورد نياز کارفرما باشد ، بهای مصالح بازیافتی  ها و تأسيسات تجهيز کارگاه که توس چنانچه ساختمان
ها و تأسيسات یادشده ، به کارفرما واگذار می آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانکار ، ساختمان

. شود

 ٤–نحوه پرداخت

بينی شده است هزینه هر یک از قلم در اسناد و مدارک پيمان پيش هایی که برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه آنها به روش یک در پيمان٤–١
. ها درج می شود های تجهيز و برچيدن کارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محاسبه شده و در صورت وضعيت ردیف

هایی که تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می شود ، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد ، به تناسب تبصره : هزینه ردیف
پيشرفت آن بخش از کار محاسبه می شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود ، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و

. پرداخت می شود

. ها منظور می شود هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانکار ، در صورت وضعيت ٤–١–١

. هزینه برچيدن کارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن کارگاه، در صورت وضعيت منظور و پرداخت می شود ٤–١–٢

بهای واحد رشته تعميرات بينی شده است و برای کارهای مربوط به فهرست  روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه  بصورت درصدی پيش٤–٢
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

:تاسيسات ساحلی و فراساحل جزایر در صنعت نفت 

  ٤٥ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه ، پس از تجهيز کارگاه در حدی که برای شروع عمليات پيمان الزم است  
   ٤٥ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيمان  
  ١٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه ،پس از برچيدن کارگاه  

قلم بوده ليکن در اسناد و مدارک پيمان نحوه پرداخت آن تبصره: در پيمان هایی که برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه آنها به روش یک
.گردد بينی نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می پيش
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان 4101
410164

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و 
افراد متخصص پيمانكار

010 مقطوع

تامين و تجهيز محل سكونت كارگران 
پيمانكار

020 مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان هاي اداري  و 
دفاتر  كار پيمانكار

030 مقطوع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين لباس كار, كفش و كاله حفاظتي كارگران 4102
410264

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين لباس كار, كفش و كاله حفاظتي 
كارگران

010 مقطوع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز تسهيالت كاركنان كارفرما, مهندسان مشاور 4103
410364

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين و تجهيز تسهيالت كاركنان 
كارفرما, مهندس مشاور و آزمايشگاه

010 مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و 
دفاتر كار كارفرما, مهندس مشاور و

آزمايشگاه

020 مقطوع

تامين غذاي كارمندان، كارفرما, 
مهندسان مشاور و آزمايشگاه

030 مقطوع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين ساختمان هاي پشتيباني, انبار مواد منفجره, محوطه سازي و ساختمان هاي عمومي 4104
410464

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين ساختمان هاي پشتيباني, به انضمام 
هزينه تجهيز انبارهاي سرپوشيده،
آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه 

010 مقطوع

تامين و تجهيز انبار مواد منفجره  020 مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان هاي عمومي  030 مقطوع

محوطه سازي  040 مقطوع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

احداث چاه آب 4105
410564

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق 010 مقطوع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني, مخابراتي, برق, گازرساني و سوخت 4106
410664

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني 
داخل كارگاه

010 مقطوع

تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني 
داخل كارگاه

020 مقطوع

تامين سيستم هاي مخابراتي داخل 
كارگاه

030 مقطوع

تامين سيستم  گازرساني داخل كارگاه  040 مقطوع

تامين سيستم سوخت رساني كارگاه  050 مقطوع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين راه هاي دسترسي و ارتباطي 4107
410764

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين راه هاي دسترسي   010 مقطوع

تامين راه هاي سرويس  020 مقطوع

تامين راه هاي ارتباطي  030 مقطوع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

اياب و ذهاب 4108
410864

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

اياب و ذهاب 010 مقطوع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين پي و سكو براي ماشين آالت و بارگيري و حمل باراندازي و نصب ماشين آالت 4109
410964

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين پي و سكو براي ماشين آالت و 
تجهيزات سيستم توليد مصالح، سيستم
توليد بتي، كارخانه آسفالت، مولدهاي

برق و مانند آنها

010 مقطوع

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

خدمت يا خريد مصالح

020 مقطوع

بارگيري، خمل و باراندازي ماشين آالت و
تجهيزات به كارگاه و برعكس

030 مقطوع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - شرح اقالم هزينه هاي باالسري2پيوست 

پيوست ٢ - شرح اقالم هزینه  باالسری

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 بابت

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

توضيح ٣.در طرح های غير عمرانی(غير تملک دارایی های سرمایه ای) چون هزینه های ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)،
های باالسری، در نظر گرفته نشده است. آن ها  در هزینه توسط دستگاه های اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت 
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - ضريب هاي منطقه اي3پيوست 

پيوست ٣ - ضریب های منطقه ای

ضرایب منطقه ای فهرست بهای تعميرات تاسيسات ساحلی و فراساحل جزایر در صنعت نفت

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام استان ها ردیف

١/٢٠ جزایر خارگ و فارسی

بوشهر ١١/٢٥ جزیره الوان

١/٣٥ جزیره هندورایی

١/٣٠ جزیره ابوموسی

هرمزگان ٢
١/١٥ جزیره قشم

١/٢٠ جزیره هرمز

١/٣٥ جزیره سيری

١/١٥ جزیره کيش
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد5پيوست 

پيوست ٥ - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید

بها استفاده شده است، چنانچه در چارچوب موضوع پيمان، اجرای آارهایی الزم شود آه هایی آه برای تهيه برآورد هزینه اجرای آنها، از این فهرست در پيمان
:برای آنها مقدار در برآورد هزینه اجرای آار موجود نباشد، برای تعيين بهای واحد این نوع آارها به شرح زیر عمل خواهد شد

بها( آه برآورد هزینه اجرای آار با استفاده از آن تهيه شده است) موجود در صورتی آه ردیف آارهای یاد شده( شرح و بهای واحد) در این فهرست١-
ها، نباید از ٢٥ درصد مبلغ اوليه بها، به عنوان قيمت جدید استفاده خواهد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیف های موجود این فهرست باشد، از ردیف

.پيمان بيشتر شود

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 پيمانكار توافق خواهد شد. مبلغ تجهيز و برچيدن اضافی، حداآثر تا ٢٥ درصد
مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه پيمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایيد معاونت مهندسی،

.پرداخت خواهد بود پژوهش و فناوری، قابل

های مندرج در پيمان(مانند ضریب بها، مشمول اعمال تمام ضریب های این فهرست شود، مشابه ردیف هایی آه قيمت آنها طبق بند ١ تعيين می ردیف٢-
. گردد  می  های مربوط) پيشنهادی پيمانكار و برحسب مورد سایر ضریب

.در تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعيين شده برای تغيير مقادیر آار در شرایط عمومی پيمان رعایت شود٣-
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