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 ��تار�
��ون   �سب،��ت�ف �یر��ه � ا��صا�ی ���سات ���ت ��ت، گاز و ��رو���ی �ھای �ی����ت ابالغ و �دو�ن ���ه،
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�عاو�ن و  �   ا�ن ���ت �ی�وژه ی�آورد ی�سان سازی �با�ی و �ما���ی ا�جاد ���ور ، � ، �و�ش و �ناوری �عاونت ��ند�ی

گاه�ی ���ی،  �ی اص�ی، �د�ان عا�ل �ر�ت�د�ان عا�ل �ر�ت کاران و �شاور ��ندسان ا��ایی، �ید��  ��دیده �ی ابالغ پ�ما�
 . ا�ت
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  �ھاردهبا�غ � �، �س از �ی ا�ن سالا�ن ���و� ارز��ند �م ا��ون  .ا�ت ����ه  �یجلد ����ت �ھای ��

ص�ی �ار رد�ف   .د�د�م�یا�ی را �ورد �وشش ��ار �ی��
کار��ری و ا��فاده از ا�ن ����تتالش �ورت ����ه، ا�ر آن �ی �و� �با  � و اعالم �ھا � �ما�ی ��ا�ل �آوردی �وژهرود � با �

 .�� ��ودن آن یاری ��مارا � �� کا�ل���ات و پ���ھادات ، ما 

 
 و�ید رضا زیدی ��د

�و�ش و �ناوری ،  �عاون ��ند�ی   

 
 
 



 

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

 ���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 �ی ����ت
 .دار�م

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 ��
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 .م� آرزو�ند � راه ر�د و �و��ه ���ت ���م ��ت، �درکاران را ا د�ت
 کار��وه کار�نا�ی و �دو�ن ����ت �ھای ��وط �و� گاز رسا�ی � �نا�
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دستورالعمل کاربرد

های ها و پيوست ها، شرح و بهای واحد ردیف  کليات، مقدمه فصل دستورالعمل کاربرد) بهای گاز رسانی به صنایع شامل این دستورالعمل ( ١- فهرست
فهرست بها، به شرح زیر است:

پيوست ١ : مصالح پای کار
پيوست ٢ : دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه

پيوست ٣ : شرح اقالم هزینه باالسری
ای های منطقه پيوست ٤ : ضریب

پيوست ٥ : دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید
پيوست ٦ : حمل و نقل

های صنایع و کارخانه ها در نظر گرفته شده بها برای گازرسانی به صنایع از محل خطوط لوله شهری، کمربندی یا بين شهری به ایستگاه این فهرست
است.

بها و مقادیر ٢- نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهيه فهرست
های این فهرست بهاء به نحوی تهيه شده است که اقالم عمومی کارهای رشته گاز رسانی به صنایع را زیر پوشش قرار دهد، در مواردی ١ شرح ردیف–٢

بها تطبيق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقالم، های این فهرست ای آن با شرح ردیف ای مورد نياز باشد، که اقالم کاره که مشخصات فنی و اجرایی ویژه
دار ناميده های ستاره ها، با عالمت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف تهيه و در انتهای گروه مربوط با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیف

دار، با روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت محاسبه و در برابر ردیف مورد های ستاره شود. بهای واحد ردیف می
دار مورد نياز باشد، متن الزم تهيه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره های ستاره شود. هرگاه دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیف نظر درج می

گردد. جدید اضافه می
های هر فصل با توجه به ها در آینده، ردیف های مورد نياز و همچنين امکان افزایش ردیف بها به منظور سهولت دسترسی به ردیف ٢ در این فهرست–٢

بها شامل نه رقم است که به ترتيب های فهرست ای با شماره مشخص تفکيک شده است. شماره ردیف ها یا زیر فصل های جداگانه ماهيت آنها، به گروه
بها، دو رقم دوم، شماره فصل، دو رقم سوم شماره گروه یا زیر فصل و سه رقم آخر به از سمت چپ دو رقم اول، به ترتيب شماره رسته و رشته فهرست

شماره ردیف اختصاص داده شده است.
هایی یا روش دیگر، تعيين شده است، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف ها، ٣ برای هر یک از اقالمی که در کليات یا مقدمه فصل–٢

گردد، در مقابل ردیف بينی شود و بهای واحد آن که به روش تعيين شده محاسبه می باید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پيش
یاد شده درج شود.

شود  بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند به روش تعيين شده در بند ٢- ١ تهيه می هایی که شرح آنها در این فهرست ٤  بهای واحد ردیف–٢
های موضوع بندهای ٢- ١ و ٢- ٤ باید هنگام تهيه برآورد هزینه اجرای کار، به تایيد واحد اجرایی مربوط برسد. ٢ – ٥ شرح و بهای واحد ردیف

بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، بيشتر از های فهرست های ٢-١ و ٢-٤، با اعمال ضریب ٦ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف–٢
های یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به سی(٣٠) درصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد ردیف

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

زیر، مطابق روش تعيين های موضوع بندهای٢ – ١ و ٢ –٤ هزینه بها و همچنين ردیف های این فهرست ٧ هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف–٢
شده در بند ٢- ٨ اعمال خواهد شد.

 های غير عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٤١ (چهل و یک) درصد و کارهایی که به صورت ١ هزینه باالسری طرح–٧–٢
های عمرانی برای شوند برابر ٣٠ (سی) درصد می باشد. هزینه باالسری طرح  ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می

کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٣٠ (سی) درصد و کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه)
شوند برابر ٢٠ (بيست) درصد می باشد. شرح اقالم هزینه باالسری به عنوان راهنما در پيوست ٣ درج شده است.  واگذار می

٢ ضریب منطقه ای مطابق پيوست ٤ –٧–٢
٣  هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه مطابق دستورالعمل پيوست ٢–٧–٢
بها های این فهرست های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف ٨ برای برآورد هزینه اجرای هر کار،مقادیر اقالم آن، براساس نقشه–٢

هاست، تهيه شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف شود. فهرستی که شامل شماره، گيری می های موضوع بندهای ٢-١ و ٢-٤، اندازه و ردیف
شود. می

های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف
ها به صورت خطی ای به جمع مبلغ ردیف بها برای کار مورد نظر، به دست می آید. ضریب باالسری و ضریب منطقه های فهرست ها، جمع مبلغ ردیف فصل

ها و شود. نتيجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود، به مدارک یاد شده، کليات، مقدمه فصل ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن افزوده می
شود. بها و مقادیر، یا برآورد هزینه اجرای کار، ناميده می های ١، ٣ و ٥ ضميمه  شده، مجموعه تهيه شده، به عنوان فهرست پيوست

های بها و مقادیر(برآورد هزینه اجرای کار) با درج مقادیر مورد نظر در برابر ردیف تبصره) در موارد ضروری، استفاده کامل از این دفترچه برای تهيه فهرست
مربوط در دفترچه و تهيه برآورد به روش بند ٢- ٨ بالمانع است.

٣- مهندس مشاور یا واحد تهيه کننده برآورد باید مشخصات کامل مصالح، تجهيزات و همچنين منبع تهيه آنها و به طور کلی هر نوع اطالعاتی درباره آنها را،
که از نظر قيمت موثر بوده و الزم است پيمانکار برای ارائه پيشنهاد قيمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهيه و در مشخصات فنی خصوصی پيمان درج

کند.

آورد کارهای بها برای بر های این فهرست بها برای اجرای مجموعه کارهای گاز رسانی به صنایع در محدوده یا خارج شهر می باشد، لذا نرخ ٤- این فهرست
باشد. کشی دیگر قابل استفاده نمی مجرد و منفرد و یا هر نوع لوله

بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار بها مورد نياز است، فهرست ٥- در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست
بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای شود.فهرست بهای رشته مربوط به طور جداگانه تهيه می که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست

های مختلف کار به تفکيک وبه صورت جمع نيز های مختلف کار تهيه می شود، همراه با برگ خالصه برآورد که برآورد بخش کار که به این ترتيب برای بخش
شوند. در این نوع کارها، تنها یک فهرست تجهيز و بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می درآن منعکس است، به عنوان فهرست

شود. برچيدن کارگاه برای کل کار (تمام رشته ها) تهيه می
بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسبه و بر قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست ٦- اگر در نظر باشد که کار بصورت یک

بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد. شود، این جدول می مبنای آن جدول درصد اجزای متشکله کار (جدول تفکيکی) تهيه می
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کليات

 مفاد کليات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غيرقابل تفکيک و مکمل یکدیگر هستند. –١

 شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کليات، به تنهایی تعيين کننده مشخصات کامل کار نيست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف ها–٢
درصورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعيين شده در این فهرست بها مطابقت داشته باشد.

 قيمت های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته گازرسانی به صنایع بوده و هزینه های تامين و به کارگيری نيـروی انسانی،–٣
ماشين آالت و ابزار و همچنيــن تامين مصالح مورد نيــاز(به استثنای مصالحی که تامين آنها به عهده کارفرماست)، بارگيری، حمل و باراندازی مصالح،
جابجایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح در بهای واحد ردیف های این فهرست بها پيش بينی شده است. و به طور کلی، شامل اجرای کامل کار با رعایت

 عمومی است.HSEمشخصات فنی و الزامات و رويه های نظام مديريت 

 قيمت های این فهرست بها ، قيمت های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هيچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمين، عمق یا–٤
ارتفاع، انحناء، دهانه های کم یا زیاد، تعبيه سوراخ، بارگيری، حمل، باراندازی و کيفيات دیگر که اجرای کار را مشکل تر یا مخصوص کند، جز آنکه در این

فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پيش بينی شده است، قابل پرداخت نيست.

 مبالغ مربوط به هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پيمان، منظور شده باشد، قابل  پرداخت است.–٥

 با نتيجه گيری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های دیگر، یا مقایسه آن با قيمت های روز یا استناد–٦
به تجزیه قيمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به صراحت در این فهرست بها تعيين شده است قابل پرداخت نيست. 

 مصالح پای کار، مطابق پيوست ١ در صـورت وضعيت های موقت منظور و پرداخــت می شود.–٧ 

٨ – منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها مشخصات فنی منضم به پيمان و مشخصات تعيين شده در نقشه های اجرایی منضم به پيمان و دستور
کارها و دستورالعمل های سازندگان دستگاه ها و لوازم است.

 در ردیف هایی که نوع سيمان مشخص نشده است، منظور سيمان پرتلند نوع یک است.–٩

 هزینه بارگيری، حمل و باراندازی مصالح در قيمت ردیف های این فهرست بها  منظور شده است، هزینه بارگيری، حمل و باراندازی جداگانه، تنها در–١٠
مواردی که در مقدمه فصل حمل و نقل تعيين شده است، از ردیف های فصل یادشده پرداخت می شود.

 نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهيزات مورد نياز، باید از نظر تطبيق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایيد مهندس مشاور و کارفرما برسد.–١١ 

) است که درNOMINAL DIAMETER منظور از قطر که در این فهرست بها برای لوله ها، اتصاالت لوله و شيرها به کاربرده شده است، قطر نامی(–١٢ 
جدول های سازندگان و استانداردهای بين الملی درج شده است.

 اندازه گيری کارهـا براساس ابعاد کارهای انجـام شده، که مطابق ابعاد درج شده در نقشه های اجرایی و دستور کارها و صورت جلسات است، با–١٣ 
توجه به مفاد کليات و مقدمه فصل ها صورت می گيرد.

 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–١٤
بعد آن و به روش ميان یابی خطی محاسبه می شود.

 عمليــاتی که پس از انجام کار پوشيـــده می شود و امکان بازرسی کامل آنها بعدًا ميســر نيست، مـانند، گود برداری ها، حفر ترانشـه و نصب ميلگرد–١٥
باید مطابقــت آنها با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها، حين اجرای کار و قبل از پوشيده شدن با مهندس مشاور و کارفرما صورتجلسه

شوند.

 بابت تاثير آبداربودن(جمع شدن آب در کانال) در بازدهی کار آن قسمت از عمليات واقع شده در این منطقه، ١٠ (ده) درصد اضافه، به نرخ ردیف های–١٦
فصل های دوم و سوم، ردیف های ٠٤٠٥٠٠١ الی ٠٤٠٨٠١٦ از فصل چهارم و استقرار لوله در کانال از فصل دهم این فهرست بها اعمال می شود.

 جهت برآورد هزینه کارهای خاکی در صورت اجرای عمليات در داخل محدوده شهرها از ردیف های فصل سيزدهم فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری–١٧
و برای کارهای خارج از محدوده شهرها، از ردیف های فصل سيزدهم فهرست بهای خطوط لوله کمربندی و تغذیه و برای سایر عمليات ابنيه از قبيل کارهای
خاکی و بتنی و راه سازی و غيره در محدوده شهرها از ردیف های فهرست بها رشته عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی می بایست

استفاده گردد.

 برای دوران بهره برداری در خارج از محدوده شهرها جزء موضوع پيمان منظور شود. جهتR.O.W هرگاه الزم باشد عمليات احداث جاده سرویس و –١٨
برآورد هزینه آن از نرخ های فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن می بایست استفاده گردد.

 برای برآورد هزینه عمليات نصب لوله پلی اتيلن از فهرست بها واحد رشته خطوط لوله گاز شهری استفاده شود.–١٩

 چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهاي آن بر اساس اسناد مورد تاييد–٢٠
آارفرما 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 ١٤٠٠ محاسبه شده است.–٢١
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1401گازرساني به صنايع - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل اول -  عمليات ريسه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

هزینه مجموع عمليات بارگيری لوله از انبارهای پيمانكار، حمل در معابر شهری یا راه های دسترس، باراندازی و ردیف چيدن لوله ها در آنار آانال در١–
.قيمت ردیف های این فصل دیده شده است

تهيه و آاربرد مصالح الزم، از قبيل چوب (چاآی)، آيسه های زیر لوله، ميخ های آهنی برای جلوگيری از حرآت لوله ها در شيب و هزینه های٢–
.مراعات نكات ایمنی مربوط به حمل و ریسه طبق مشخصات فنی در قيمت ردیف های این فصل دیده شده است

.محدودیت های وزنی بارگيری وحمل با تریلی یا لوله بر مناسب، در قيمت ردیف مربوطه منظور شده است٣–

هزینه جمع آوری لوله های ریسه شده در مسير خط و برگشت  آنها به محل انبار در صورت دستور آارفرما معادل قيمت های ردیف های ریسه٤–
.محاسبه می شود

.در صورت انجام عمليات در شرایط زیر به قيمت های ردیف های عمليات ریسه اضافه بهایی به شرح زیر تعلق می گيرد٥–
   ٥ درصد      ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ٨ درصد تا ١٥ درصد٥–١
    ٩ درصد                 ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ١٥ درصد تا ٢٢ درصد٥–٢
١٧ درصد                                ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ٢٢ درصد٥–٣
١٥ درصدردیف چيدن لوله در مناطق شهری آه در بافت شهر واقع شده است٥–٤
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1401گازرساني به صنايع - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل اول -  عمليات ريسه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل اول -  عمليات ريسه

35،370متر  اينچ عايق نشده كنار كانال2ريسه لوله فوالدي  0101001 54
72،700متر  اينچ عايق نشده كنار كانال3ريسه لوله فوالدي  0101002 54
91،950متر  اينچ عايق نشده كنار كانال4ريسه لوله فوالدي  0101003 54
107،330متر  اينچ عايق نشده كنار كانال6ريسه لوله فوالدي  0101004 54
118،630متر  اينچ عايق نشده كنار كانال8ريسه لوله فوالدي  0101005 54
139،430متر  اينچ عايق نشده كنار كانال10ريسه لوله فوالدي  0101006 54
158،020متر  اينچ عايق نشده كنار كانال12ريسه لوله فوالدي  0101007 54
165،310متر  اينچ عايق نشده كنار كانال14ريسه لوله فوالدي  0101008 54
190،630متر  اينچ عايق نشده كنار كانال16ريسه لوله فوالدي  0101009 54
206،640متر  اينچ عايق نشده كنار كانال18ريسه لوله فوالدي  0101010 54
211،020متر  اينچ عايق نشده كنار كانال20ريسه لوله فوالدي  0101011 54
226،370متر  اينچ عايق نشده كنار كانال22ريسه لوله فوالدي  0101012 54
254،090متر  اينچ عايق نشده كنار كانال24ريسه لوله فوالدي  0101013 54
302،210متر  اينچ عايق نشده كنار كانال26ريسه لوله فوالدي  0101014 54
343،050متر  اينچ عايق نشده كنار كانال28ريسه لوله فوالدي  0101015 54
373،320متر  اينچ عايق نشده كنار كانال30ريسه لوله فوالدي  0101016 54
39،300متر اينچ عايق شده كنار كانال2ريسه لوله فوالدي 0102001 54
88،270متر اينچ عايق شده كنار كانال3ريسه لوله فوالدي 0102002 54
100،310متر اينچ عايق شده كنار كانال4ريسه لوله فوالدي 0102003 54
115،580متر اينچ عايق شده كنار كانال6ريسه لوله فوالدي 0102004 54
132،580متر اينچ عايق شده كنار كانال8ريسه لوله فوالدي 0102005 54
152،920متر اينچ عايق شده كنار كانال10ريسه لوله فوالدي 0102006 54
169،310متر اينچ عايق شده كنار كانال12ريسه لوله فوالدي 0102007 54
184،390متر اينچ عايق شده كنار كانال14ريسه لوله فوالدي 0102008 54
207،960متر اينچ عايق شده كنار كانال16ريسه لوله فوالدي 0102009 54
221،940متر اينچ عايق شده كنار كانال18ريسه لوله فوالدي 0102010 54
239،430متر اينچ عايق شده كنار كانال20ريسه لوله فوالدي 0102011 54
259،380متر اينچ عايق شده كنار كانال22ريسه لوله فوالدي 0102012 54
289،540متر اينچ عايق شده كنار كانال24ريسه لوله فوالدي 0102013 54
343،050متر اينچ عايق شده كنار كانال26ريسه لوله فوالدي 0102014 54
384،630متر اينچ عايق شده كنار كانال28ريسه لوله فوالدي 0102015 54
409،440متر اينچ عايق شده كنار كانال30ريسه لوله فوالدي 0102016 54

4



1401گازرساني به صنايع - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خط لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

عمليات الزم برای جوشكاری لوله و اتصاالت فوالدی، (غير از شيرها و فلنج جوشی) بازرسی لوله ها، تميز آردن داخل لوله، آماده سازی لوله١–
های سالم و اصالح سرلوله های معيوب، برش و پخ زدن به تعداد الزم،جفت آردن لوله ها، پيش گرم آردن محل جوش ها (در صورت لزوم)،
جوشكاری خط لوله در آنار آانال و داخل آانال و تعمير جوش های معيوب، برش و پخ زدن، سنگ زدن و پرداخت به تعداد الزم سطح جوشكاری

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

هزینه اصالح لوله های معيوب در مواردیكه پيمانكار لوله را طبق صورتجلسه، لوله ها را سالم تحویل گرفته است به عهده پيمانكار است و در٢–
.مواردیكه طبق صورتجلسه لوله هائی معيوب تحویل پيمانكار شده است، هزینه اصالح از ردیف های مربوط جداگانه به پيمانكار پرداخت می شود

.تأمين نيروی انسانی، ماشين آالت،ابزار آار و مصالح مصرفی (غير از لوله، اتصاالت، شيرها و الكترود ) در ردیف های این فصل منظور شده است٣–

.هزینه آزمایش صالحيت جوشكاران در قيمت های این فصل منظور شده است٤–

چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گيرد آه در ردیف های این فصل قيمتی برای آن منظور نشده باشد، به روش خطی دو ردیف مربوط به٥–
.نزدیك ترین ضخامت استفاده خواهد شد

.می باشد LX٦٥تا  LXو ٥ Lقيمت ردیف های لوله فوالدی این فصل برای انجام عمليات در لوله های فوالدی٦٥–

.هزینه سنگ زدن و آماده نمودن سرلوله های سالم در قيمت ها منظور شده است٧–

.اضافه هزینه جوشكاری در آانال به نسبت در نرخ ردیف های جوشكاری محاسبه گردیده است٨–

.استفاده از نرخ ردیف های این فصل برای آارهای منفرد و مجزا مجاز نمی باشد٩–
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وزارت نفت
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فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خط لوله

996،780سرجوش  اينچ0/133  اينچ با ضخامت تا 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0201001 54
1،012،350سرجوش  اينچ0/141 تا 0/134  اينچ با ضخامت 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0201002 54
1،026،790سرجوش  اينچ0/154 تا 0/142  اينچ با ضخامت 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0201003 54
1،041،650سرجوش  اينچ0/172 تا 0/155  اينچ با ضخامت 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0201004 54
1،058،670سرجوش  اينچ0/188 تا 0/173  اينچ با ضخامت 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0201005 54
1،245،980سرجوش  اينچ0/133 اينچ با ضخامت تا 1/4 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر   0202001 54
1،282،980سرجوش  اينچ0/141 تا 0/134 اينچ با ضخامت 1/4 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر   0202002 54
1،322،260سرجوش  اينچ0/154تا 0/142 اينچ با ضخامت 1/4 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر   0202003 54
1،364،010سرجوش  اينچ0/172 تا 0/155 اينچ با ضخامت 1/4 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر   0202004 54
1،408،490سرجوش  اينچ0/188 تا 0/173 اينچ با ضخامت 1/4 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر   0202005 54
1،349،810سرجوش  اينچ0/133 اينچ با ضخامت تا 1/2 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر   0203001 54
1،408،490سرجوش  اينچ0/141 تا 0/134 اينچ با ضخامت 1/2 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر   0203002 54
1،472،520سرجوش  اينچ0/154 تا 0/142 اينچ با ضخامت 1/2 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر   0203003 54
1،542،640سرجوش  اينچ0/172 تا 0/155 اينچ با ضخامت 1/2 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر   0203004 54
1،619،770سرجوش  اينچ0/188 تا 0/173 اينچ با ضخامت 1/2 1آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر   0203005 54
1،619،770سرجوش  اينچ0/133  اينچ با ضخامت تا 2آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0204001 54
1،705،020سرجوش  اينچ0/141 تا 0/134  اينچ با ضخامت 2آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0204002 54
1،799،740سرجوش  اينچ0/154 تا 0/142  اينچ با ضخامت 2آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0204003 54
1،905،610سرجوش  اينچ0/172 تا 0/155  اينچ با ضخامت 2آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0204004 54
2،024،710سرجوش  اينچ0/188 تا 0/173  اينچ با ضخامت2آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0204005 54
2،159،690سرجوش  اينچ0/219 تا 0/189  اينچ با ضخامت  2آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0204006 54
2،313،950سرجوش  اينچ0/250 تا 0/220  اينچ با ضخامت 2آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0204007 54
1،851،160سرجوش  اينچ0/133  اينچ با ضخامت تا 3آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0205001 54
1،934،050سرجوش  اينچ0/141 تا 0/134  اينچ با ضخامت 3آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0205002 54
2،024،710سرجوش  اينچ0/154 تا 0/142  اينچ با ضخامت 3آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0205003 54
2،124،290سرجوش  اينچ0/172 تا 0/155  اينچ با ضخامت 3آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0205004 54
2،234،160سرجوش  اينچ0/188 تا 0/173  اينچ با ضخامت 3آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0205005 54
2،356،030سرجوش  اينچ0/219 تا 0/189  اينچ با ضخامت 3آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0205006 54
2،491،950سرجوش  اينچ0/250 تا 0/220  اينچ با ضخامت 3آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0205007 54
2،399،660سرجوش  اينچ0/141  اينچ با ضخامت تا 4آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0206001 54
2،444،930سرجوش  اينچ0/153  تا 0/142  اينچ با ضخامت 4آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0206002 54
2،591،630سرجوش  اينچ0/188 تا 0/154  اينچ با ضخامت  4آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0206003 54
2،699،610سرجوش  اينچ0/219 تا 0/189  اينچ با ضخامت 4آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0206004 54
2،879،590سرجوش  اينچ0/250 تا 0/220  اينچ با ضخامت 4آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0206005 54
3،013،520سرجوش  اينچ0/281 تا 0/251  اينچ با ضخامت 4آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0206006 54
3،239،540سرجوش  اينچ0/312 تا 0/282  اينچ با ضخامت 4آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0206007 54
3،502،200سرجوش  اينچ0/337 تا 0/313  اينچ با ضخامت 4آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0206008 54
3،834،030سرجوش  اينچ0/153  اينچ با ضخامت  تا 6آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0207001 54
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4،073،660سرجوش  اينچ0/188 تا 0/154  اينچ با ضخامت 6آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0207002 54
4،345،230سرجوش  اينچ0/219 تا 0/189  اينچ با ضخامت 6آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0207003 54
4،495،070سرجوش  اينچ0/250 تا 0/220  اينچ با ضخامت 6آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0207004 54
4،828،040سرجوش  اينچ0/281 تا 0/251  اينچ با ضخامت 6آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0207005 54
5،214،280سرجوش  اينچ0/312 تا 0/282  اينچ با ضخامت 6آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0207006 54
5،667،700سرجوش  اينچ0/344  تا 0/313  اينچ با ضخامت6آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0207007 54
6،207،480سرجوش  اينچ0/375 تا 0/345  اينچ با ضخامت 6آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0207008 54
5،446،410سرجوش  اينچ0/188  اينچ با ضخامت  تا  8آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0208001 54
5،835،440سرجوش  اينچ0/219 تا  0/189  اينچ با ضخامت 8آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0208002 54
6،051،570سرجوش  اينچ0/250 تا  0/220  اينچ با ضخامت 8آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0208003 54
6،535،690سرجوش  اينچ0/277 تا  0/251  اينچ با ضخامت 8آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0208004 54
7،104،010سرجوش  اينچ0/312 تا  0/278  اينچ با ضخامت 8آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0208005 54
7،426،920سرجوش  اينچ0/344 تا  0/313  اينچ با ضخامت 8آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0208006 54
8،169،610سرجوش  اينچ0/375 تا  0/345  اينچ با ضخامت 8آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0208007 54
6،685،850سرجوش  اينچ0/188  اينچ با ضخامت  تا  10آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0209001 54
6،964،420سرجوش  اينچ0/219 تا  0/189  اينچ با ضخامت 10آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0209002 54
7،267،220سرجوش  اينچ0/250 تا  0/220  اينچ با ضخامت 10آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0209003 54
7،597،550سرجوش  اينچ0/279  تا  0/251  اينچ با ضخامت 10آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0209004 54
7،959،340سرجوش  اينچ0/312 تا  0/280  اينچ با ضخامت 10آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0209005 54
8،357،310سرجوش  اينچ0/344 تا  0/313  اينچ با ضخامت 10آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0209006 54
8،797،170سرجوش  اينچ0/375 تا  0/345  اينچ با ضخامت 10آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0209007 54
9،562،010سرجوش  اينچ0/188  اينچ با ضخامت  تا  12آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0210001 54
9،996،640سرجوش  اينچ0/250 تا  0/189  اينچ با ضخامت 12آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0210002 54
10،472،670سرجوش  اينچ0/281 تا  0/251  اينچ با ضخامت 12آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0210003 54
10،996،310سرجوش  اينچ0/312 تا  0/282  اينچ با ضخامت 12آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0210004 54
11،575،060سرجوش  اينچ0/344 تا  0/313  اينچ با ضخامت 12آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0210005 54
12،218،120سرجوش  اينچ0/375 تا  0/345  اينچ با ضخامت 12آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0210006 54
12،936،830سرجوش  اينچ0/406 تا  0/376  اينچ با ضخامت 12آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0210007 54
12،536،060سرجوش  اينچ0/188  اينچ با ضخامت تا  14آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0211001 54
13،133،010سرجوش  اينچ0/250 تا  0/189  اينچ با ضخامت 14آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0211002 54
13،789،660سرجوش   اينچ0/281 تا 0/251  اينچ با ضخامت 14آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0211003 54
14،515،430سرجوش  اينچ0/312 تا  0/282  اينچ با ضخامت 14آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0211004 54
15،321،850سرجوش  اينچ0/344 تا  0/313  اينچ با ضخامت 14آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0211005 54
16،223،130سرجوش  اينچ0/375 تا  0/345  اينچ با ضخامت 14آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0211006 54
17،237،080سرجوش  اينچ0/406 تا  0/376  اينچ با ضخامت 14آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0211007 54
13،311،950سرجوش  اينچ0/188  اينچ با ضخامت تا  16آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0212001 54
13،977،550سرجوش  اينچ0/250 تا  0/189  اينچ با ضخامت 16آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0212002 54
14،713،210سرجوش  اينچ0/281 تا  0/251  اينچ با ضخامت 16آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0212003 54
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15،530،610سرجوش  اينچ0/312 تا  0/282  اينچ با ضخامت 16آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0212004 54
16،444،170سرجوش  اينچ0/344 تا  0/313  اينچ با ضخامت 16آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0212005 54
17،471،930سرجوش  اينچ0/375 تا  0/345  اينچ با ضخامت 16آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0212006 54
18،636،730سرجوش  اينچ0/406 تا  0/376  اينچ با ضخامت 16آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0212007 54
13،872،690سرجوش  اينچ0/188  اينچ با ضخامت تا  18آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0213001 54
14،566،330سرجوش  اينچ0/281 تا  0/189  اينچ با ضخامت 18آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0213002 54
15،747،380سرجوش  اينچ0/312 تا  0/282  اينچ با ضخامت 18آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0213003 54
16،647،230سرجوش  اينچ0/344 تا  0/313  اينچ با ضخامت 18آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0213004 54
18،207،910سرجوش  اينچ0/375 تا  0/345  اينچ با ضخامت 18آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0213005 54
19،421،770سرجوش  اينچ0/406 تا  0/376  اينچ با ضخامت 18آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0213006 54
15،469،020سرجوش  اينچ0/281  اينچ با ضخامت  20آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0214001 54
16،328،410سرجوش  اينچ0/312 تا  0/282  اينچ با ضخامت 20آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0214002 54
17،812،810سرجوش  اينچ0/344 تا  0/313  اينچ با ضخامت 20آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0214003 54
19،594،090سرجوش  اينچ0/375 تا  0/345  اينچ با ضخامت 20آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0214004 54
20،993،670سرجوش  اينچ0/406 تا  0/376  اينچ با ضخامت 20آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0214005 54
16،458،730سرجوش  اينچ0/281  اينچ با ضخامت تا  22آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0215001 54
17،426،890سرجوش  اينچ0/312 تا  0/282  اينچ با ضخامت 22آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0215002 54
18،516،070سرجوش  اينچ0/344 تا  0/313  اينچ با ضخامت 22آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0215003 54
20،431،520سرجوش  اينچ0/375  تا  0/345  اينچ با ضخامت22آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0215004 54
21،944،970سرجوش  اينچ0/406 تا  0/376  اينچ با ضخامت 22آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0215005 54
17،626،480سرجوش  اينچ0/281  اينچ با ضخامت تا  24آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0216001 54
18،728،130سرجوش  اينچ0/312 تا  0/282  اينچ با ضخامت 24آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0216002 54
19،976،670سرجوش  اينچ0/344 تا  0/313  اينچ با ضخامت 24آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0216003 54
21،403،580سرجوش  اينچ0/375 تا  0/345  اينچ با ضخامت 24آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0216004 54
23،050،010سرجوش  اينچ0/406 تا  0/376  اينچ با ضخامت 24آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0216005 54
19،213،830سرجوش  اينچ0/281  اينچ با ضخامت تا  26آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0217001 54
20،453،430سرجوش  اينچ0/312 تا  0/282  اينچ با ضخامت 26آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0217002 54
21،864،010سرجوش  اينچ0/344 تا  0/313  اينچ با ضخامت 26آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0217003 54
23،483،560سرجوش  اينچ0/375 تا  0/345  اينچ با ضخامت 26آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0217004 54
25،362،250سرجوش  اينچ0/406 تا  0/376  اينچ با ضخامت 26آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0217005 54
19،945،510سرجوش  اينچ0/281  اينچ با ضخامت تا  28آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0218001 54
21،275،210سرجوش  اينچ0/312 تا  0/282  اينچ با ضخامت 28آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0218002 54
22،794،870سرجوش  اينچ0/344 تا 0/313  اينچ با ضخامت 28آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0218003 54
24،548،320سرجوش  اينچ0/375 تا 0/345  اينچ با ضخامت 28آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0218004 54
26،594،020سرجوش  اينچ0/406 تا 0/376  اينچ با ضخامت 28آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0218005 54
20،588،920سرجوش  اينچ0/281  اينچ با ضخامت تا 30آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0219001 54
22،008،840سرجوش  اينچ0/312 تا 0/282  اينچ با ضخامت 30آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0219002 54
23،639،130سرجوش  اينچ0/344 تا 0/313  اينچ با ضخامت 30آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0219003 54
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25،530،260سرجوش  اينچ0/375 تا 0/345  اينچ با ضخامت 30آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0219004 54
27،750،280سرجوش  اينچ0/406 تا 0/376  اينچ با ضخامت 30آماده سازي و جوشكاري لوله فوالدي به قطر 0219005 54
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:مقدمه

ردیف های این فصل، برای آزمایش هایی آه توسط پيمانكار دارای مجوز، یا شرآت پرتونگاری مجاز انجام شود، پيش بينی شده است و استفاده از١–
.آن درسایر موارد مجاز نيست

.هزینه های مراقبت از نزدیك شدن عابران و افراد متفرقه به محل پرتونگاری، در بهای ردیف ها منظور شده است٢–

بهای ردیف های آنترل آيفيت جوش، برای روزهای عادی است. در صورتی آه با تایيد آارفرما یا مهندس مشاور، آار در شب انجام شود، بهای آن٣–
.براساس ردیف های پيشگفته با اعمال ضریب ١/٢٠ پرداخت می شود

پيمانكار باید با یكی از شرآت های متخصص پرتونگاری صنعتی با آسب مجوز از آارفرما قرارداد منعقد نماید، ليكن پيمانكار در قبال آارفرما و٤–
.اشخاص ثالث مسئوليت خواهد داشت

متناسب، ظهور (SOURCE) در نرخ های پرتونگاری این فصل هزینه های عمليات  آماده سازی فيلم، عكسبرداری از جوش ها با اشعه، تهيه چشمه٥–
.و ثبوت فيلم، ارائه گزارش و رعایت موارد ایمنی منظور شده است

هزینه تامين و استقرار آزمایشگاه و تاریكخانه با تجهيزات آن و تاسيسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینها و همچنين هزینه های مربوط به آماده٦–
.نمودن دستگاه ها، تامين وسيله نقليه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور شده است

.هزینه تهيه فيلم و تفسير فيلم بعهده آارفرما می باشد و در نرخ های این فصل منظور نشده است٧–

.تفاوت ضخامت جدار لوله، شير و اتصال ها باعث تغيير بها در نرخ پرتونگاری نخواهد شد٨–
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1،335،210سرجوش  اينچ2پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301001 54
1،495،440سرجوش  اينچ3پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301002 54
1،781،400سرجوش  اينچ4پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301003 54
1،878،290سرجوش  اينچ6پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301004 54
2،328،760سرجوش  اينچ8پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301005 54
2،600،160سرجوش  اينچ10پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301006 54
2،773،510سرجوش  اينچ12پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301007 54
3،272،930سرجوش  اينچ14پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301008 54
3،650،730سرجوش  اينچ16پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301009 54
3،995،350سرجوش  اينچ18پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301010 54
4،552،470سرجوش  اينچ20پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301011 54
4،931،500سرجوش  اينچ22پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301012 54
5،200،320سرجوش  اينچ24پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301013 54
5،898،200سرجوش  اينچ26پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301014 54
6،828،710سرجوش  اينچ28پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301015 54
7،409،290سرجوش  اينچ30پرتونگاري از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي  به قطر  0301016 54
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:مقدمه

هزینه استقرار، جابجائی های الزم، تامين و به آارگيری نيروی انسانی، ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی مورد نياز در قيمت ردیف های این١–
.فصل منظور شده است

بهای تهيه مصالح اندود (پرایمر)، قطران جامد و نوارها (مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست)، در قيمت ردیف ها منظور نشده است، ليكن٢–
هزینه های انبار آردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، خرد آردن قطران، حمل از انبار پيمانكار به پای آار، و تمامی

.هزینه های مربوط در قيمت ردیف های این فصل منظورشده است

تهيه مصالح و تجهيزات مربوط به زنگ زدایی شامل ماسه یا ساچمه یا سرباره مورد نياز حمل تا محل انبار یا پای آار و تمامی هزینه های مربوط٣–
.در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

هزینه عمليات اصالح آانال حفر شده در محل زانوها یا خم ها آه ممكن است بنا به ضرورت قبل از تكميل یا تعمير عایقكاری انجام شود، در قيمت٤–
.ردیف های این فصل منظور شده است و برای این موارد اضافه بها پرداخت نمی شود

، اندازه گيری ضخامت پوشش، و هزینه(BOND TEST)، چسبندگی(HOLIDAY DETECTOR)هزینه های مربوط به انجام آزمایش های منفذ یابی٥–
.تعميرات بعد از آزمایش، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است

در ردیف های مربوط به عمليات تميزآاری و عایقكاری در آارگاه های ثابت، هزینه های مربوط به جابجایی داخل آارگاه، دپو آردن و آماده سازی٦–
.برای حمل به انبار پيمانكار، منظور شده است

منظور از تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده، عایقكاری سرجوش ها، محل های اتصال و همچنين رفع معایب ایجاد شده در اثر حمل یا٧–
.خم زدن لوله ها و نظایر آن است

در مواردی آه نوار پيچی سرد با آسب موافقت مهندس مشاور و آارفرما با ماشين دستی انجام شود،قيمت ردیف مربوط به پوشش عایق سرد٨–
.دستی پرداخت ميگردد

در تمام موارد عایقكاری گرم، به جز مواردی آه در شرح ردیف ذآر شده باشد، ضخامت قير مذاب ٢/٤ ميليمتر وبا استفاده از یك الیه نوار داخلی و٩–
.طبق مشخصات فنی تا یك اینچ، مورد نظر است (OVERLAP)یك الیه نوار خارجی با همپوشانی

.در صورت استفاده از ردیف هایی آه تميزآاری جزو شرح ردیف عایقكاری منظور شده است، پرداخت ردیف مربوط به تميز آردن لوله منتفی است١٠–
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94،740متر   اينچ در كارگاه ثابت .2زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401001 54
142،110متر   اينچ در كارگاه ثابت .3زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401002 54
189،470متر   اينچ در كارگاه ثابت .4زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401003 54
284،210متر   اينچ در كارگاه ثابت .6زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401004 54
383،210متر   اينچ در كارگاه ثابت .8زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401005 54
467،200متر   اينچ در كارگاه ثابت .10زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401006 54
568،420متر   اينچ در كارگاه ثابت .12زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401007 54
682،110متر   اينچ در كارگاه ثابت .14زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401008 54
757،900متر   اينچ در كارگاه ثابت .16زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401009 54
855،810متر   اينچ در كارگاه ثابت .18زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401010 54
961،320متر   اينچ در كارگاه ثابت .20زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401011 54
1،055،290متر   اينچ در كارگاه ثابت .22زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401012 54
1،150،780متر   اينچ در كارگاه ثابت .24زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401013 54
1،251،730متر   اينچ در كارگاه ثابت .26زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401014 54
1،346،200متر   اينچ در كارگاه ثابت .28زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401015 54
1،441،380متر   اينچ در كارگاه ثابت .30زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر0401016 54
  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در روي4زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402001

كانال
39،620متر 54

  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در روي6زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402002
كانال

46،230متر 54

  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در روي8زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402003
كانال

52،260متر 54

  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در10زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402004
روي كانال

63،920متر 54

  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در12زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402005
روي كانال

69،560متر 54

  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در14زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402006
روي كانال

78،270متر 54

  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در16زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402007
روي كانال

84،500متر 54

  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در18زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402008
روي كانال

116،550متر 54

  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در20زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402009
روي كانال

133،120متر 54

  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در22زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402010
روي كانال

143،060متر 54

  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در24زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402011
روي كانال

154،600متر 54

  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در26زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402012
روي كانال

159،750متر 54

  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در28زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402013
روي كانال

181،540متر 54
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  اينچ با ماشين زنگ و رنگ در30زنگ زدايي و اندود آستر (پرايمر ) لوله فوالدي به قطر 0402014
روي كانال

203،770متر 54

44،710متر  اينچ در كارگاه ثابت2عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403001 54
49،680متر  اينچ در كارگاه ثابت3عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403002 54
72،210متر  اينچ در كارگاه ثابت4عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403003 54
102،300متر  اينچ در كارگاه ثابت6عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403004 54
122،760متر  اينچ در كارگاه ثابت8عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403005 54
161،240متر  اينچ در كارگاه ثابت10عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403006 54
188،110متر  اينچ در كارگاه ثابت12عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403007 54
243،320متر  اينچ در كارگاه ثابت14عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403008 54
304،150متر  اينچ در كارگاه ثابت16عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403009 54
332،790متر  اينچ در كارگاه ثابت18عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403010 54
351،270متر  اينچ در كارگاه ثابت20عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403011 54
413،500متر  اينچ در كارگاه ثابت22عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403012 54
472،580متر  اينچ در كارگاه ثابت24عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403013 54
551،340متر  اينچ در كارگاه ثابت26عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403014 54
601،460متر  اينچ در كارگاه ثابت28عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403015 54
661،610متر  اينچ در كارگاه ثابت30عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403016 54
87،730متر  اينچ در كارگاه ثابت2عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404001 54
100،270متر  اينچ در كارگاه ثابت3عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404002 54
124،710متر  اينچ در كارگاه ثابت4عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404003 54
149،660متر  اينچ در كارگاه ثابت6عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404004 54
178،160متر  اينچ در كارگاه ثابت8عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404005 54
213،800متر  اينچ در كارگاه ثابت10عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404006 54
275،220متر  اينچ در كارگاه ثابت12عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404007 54
317،560متر  اينچ در كارگاه ثابت14عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404008 54
379،160متر  اينچ در كارگاه ثابت16عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404009 54
436،030متر  اينچ در كارگاه ثابت18عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404010 54
484،480متر  اينچ در كارگاه ثابت20عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404011 54
531،180متر  اينچ در كارگاه ثابت22عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404012 54
602،000متر  اينچ در كارگاه ثابت24عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404013 54
645،000متر  اينچ در كارگاه ثابت26عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404014 54
694،610متر  اينچ در كارگاه ثابت28عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404015 54
752،500متر  اينچ در كارگاه ثابت30عايقكاري گرم لوله فوالدي به فطر 0404016 54
47،280متر  اينچ روي كانال2عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405001 54
69،350متر  اينچ روي كانال3عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405002 54
91،380متر  اينچ روي كانال4عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405003 54
128،760متر  اينچ روي كانال6عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405004 54
157،370متر  اينچ روي كانال8عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405005 54
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201،220متر  اينچ روي كانال10عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405006 54
238،480متر  اينچ روي كانال12عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405007 54
300،130متر  اينچ روي كانال14عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405008 54
383،500متر  اينچ روي كانال16عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405009 54
420،950متر  اينچ روي كانال18عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405010 54
447،260متر  اينچ روي كانال20عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405011 54
533،260متر  اينچ روي كانال22عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405012 54
574،280متر  اينچ روي كانال24عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405013 54
678،690متر  اينچ روي كانال26عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405014 54
746،560متر  اينچ روي كانال28عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405015 54
829،520متر  اينچ روي كانال30عايقكاري سرد با وسائل دستي لوله فوالدي به قطر  0405016 54
126،380متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال4عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406001 54
165،910متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال6عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406002 54
226،350متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال8عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406003 54
241،280متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال10عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406004 54
274،730متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال12عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406005 54
300،330متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال14عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406006 54
374،660متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال16عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406007 54
447،760متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال18عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406008 54
497،510متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال20عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406009 54
585،650متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال22عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406010 54
658،160متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال24عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406011 54
792،470متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال26عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406012 54
880،180متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال28عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406013 54
1،057،090متر  اينچ در خط و قرار دادن در كانال30عايقكاري گرم ماشيني لوله فوالدي به  قطر 0406014 54
532،180متر  اينچ در كانال يا روي كانال2تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407001 54
591،310متر  اينچ در كانال يا روي كانال3تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407002 54
626،100متر  اينچ در كانال يا روي كانال4تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407003 54
665،230متر  اينچ در كانال يا روي كانال6تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407004 54
709،580متر  اينچ در كانال يا روي كانال8تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407005 54
  اينچ در كانال يا روي10تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407006

كانال
760،260متر 54

  اينچ در كانال يا روي12تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407007
كانال

818،740متر 54

  اينچ در كانال يا روي14تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407008
كانال

886،970متر 54

  اينچ در كانال يا روي16تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407009
كانال

967،600متر 54

  اينچ در كانال يا روي18تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407010
كانال

1،064،360متر 54
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  اينچ در كانال يا روي20تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407011
كانال

1،182،630متر 54

  اينچ در كانال يا روي22تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407012
كانال

1،330،460متر 54

  اينچ در كانال يا روي24تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407013
كانال

1،520،520متر 54

  اينچ در كانال يا روي26تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407014
كانال

1،773،940متر 54

  اينچ در كانال يا روي28تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407015
كانال

2،128،730متر 54

  اينچ در كانال يا روي30تعمير يا تكميل عايق سرد سر جوش هاي لوله فوالدي به قطر  0407016
كانال

2،660،910متر 54

960،570متر  اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل كانال2تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408001 54
   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل3تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408002

كانال
1،050،620متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل4تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408003
كانال

1،120،670متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل6تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408004
كانال

1،200،710متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل8تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408005
كانال

1،245،180متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل10تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408006
كانال

1،344،800متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل12تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408007
كانال

1،400،830متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل14تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408008
كانال

1،528،180متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل16تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408009
كانال

1،681،000متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل18تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408010
كانال

1،769،470متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل20تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408011
كانال

1،867،780متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل22تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408012
كانال

2،101،250متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل24تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408013
كانال

2،241،330متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل26تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408014
كانال

2،586،150متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل28تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408015
كانال

2،923،470متر 54

   اينچ كه عايق گرم داشته در كنار يا داخل30تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر  0408016
كانال

3،362،000متر 54

29،200متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .2تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409001 54
32،850متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .3تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409002 54
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37،540متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .4تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409003 54
43،790متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .6تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409004 54
52،550متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .8تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409005 54
65،690متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .10تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409006 54
87،590متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .12تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409007 54
95،550متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .14تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409008 54
105،110متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .16تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409009 54
116،790متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .18تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409010 54
131،380متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .20تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409011 54
150،150متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .22تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409012 54
161،700متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .24تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409013 54
175،180متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .26تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409014 54
191،100متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .28تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409015 54
210،210متر  اينچ و اندود پرايمر مجدد با لوازم دستي .30تميز كردن آستر لوله فوالدي به قطر  0409016 54
42،200متر  اينچ1زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر  0410001 54
52،600متر  اينچ4/ 1  1زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر  0410002 54
62،950متر  اينچ2/ 1  1زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر  0410003 54
75،290متر  اينچ2زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر0410004 54
118،480متر  اينچ3زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر0410005 54
157،790متر  اينچ4زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410006 54
224،100متر  اينچ6زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410007 54
328،430متر  اينچ8زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410008 54
383،170متر  اينچ10زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410009 54
475،670متر  اينچ12زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410010 54
523،240متر  اينچ14زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410011 54
581،380متر  اينچ16زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410012 54
677،260متر  اينچ18زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410013 54
774،010متر  اينچ20زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410014 54
903،010متر  اينچ22زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410015 54
1،007،610متر  اينچ24زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410016 54
1،108،370متر  اينچ26زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410017 54
1،385،460متر  اينچ28زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410018 54
1،847،280متر  اينچ30زنگ زدايي با برس برقي دستي و اندود آستر (پرايمر )  لوله فوالدي به قطر 0410019 54
45،210متر  اينچ  فوالدي عايق شده4بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411001 54
62،860متر  اينچ  فوالدي عايق شده6بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411002 54
68،360متر  اينچ  فوالدي عايق شده8بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411003 54
89،180متر  اينچ  فوالدي عايق شده10بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411004 54
104،040متر  اينچ  فوالدي عايق شده12بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411005 54
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124،850متر  اينچ  فوالدي عايق شده14بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411006 54
149،030متر  اينچ  فوالدي عايق شده16بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411007 54
167،660متر  اينچ  فوالدي عايق شده18بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411008 54
191،610متر  اينچ  فوالدي عايق شده20بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411009 54
223،550متر  اينچ  فوالدي عايق شده22بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411010 54
280،630متر  اينچ  فوالدي عايق شده24بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411011 54
350،790متر  اينچ  فوالدي عايق شده26بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411012 54
467،720متر  اينچ  فوالدي عايق شده28بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411013 54
701،590متر  اينچ  فوالدي عايق شده30بستن نوار يا صفحه هاي محافظ دور لوله به قطر  0411014 54
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:مقدمه

.قيمت های این فصل برای آزمایش، نصب شير و اتصال های فوالدی گازرسانی به صنایع محاسبه شده است١–

در نرخ ردیف های مربوط به آزمایش، نصب شيرها و اتصال ها هزینه مربوط به لوازم و مواد مصرفی (غير از شير، اتصال ها و الكترود)، استقرار نفرات٢–
.و ماشين آالت، همچنين انتقال دستگاه ها و لوازم از محل نصب هر شير تا محل بعدی در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

در نرخ ردیف های مربوط به  آزمایش شيرها، هزینه لوازم و مواد مصرفی برای روانكاری شيرها در نظر گرفته شده است.٣–

قيمت ردیف های نصب شيرهای ميان مسيری شامل بارگيری، حمل شير و اتصال ها از انبار پيمانكار به محل نصب، بریدن خط لوله، پخ زدن و آماده٤–
سازی دو سر لوله، نصب شير و جوشكاری آن و یا نصب و جوشكاری فلنج های الزم و نصب شير در صورت استفاده از شير فلنجی و همچنين
نصب شيرهای باالنس در مورد شيرهای ميان مسيری و عایقكاری شير و اتصال های مربوط و همچنين قسمت هایی از لوله آه عایق آن صدمه

.دیده است، می باشد. به عبارتی تمام هزینه های مربوط به عمليات، با توجه به زمان های تلف شده در قيمت ردیف منظور شده است

در قيمت ردیف نصب شيرهای هواگير هزینه بارگيری و حمل شير و اتصاالت از محل انبار پيمانكار، سوراخ آردن لوله اصلی و آماده سازی آن برای٥–
.، اتصال های الزم، شير و فلنج و نصب فلنج آور و عایقكاری های الزم منظور شده است(WELDOLET) جوشكاری، نصب و جوشكاری ولدولت

.در نرخ نصب شيرهای داخل حوضچه هزینه بارگيری، حمل از انبار پيمانكار و باراندازی. قراردادن واشرها و بستن پيچ ها منظور شده است٦–

.هزینه خاآبرداری از روی لوله و برگرداندن مجدد خاك روی لوله در قيمت ردیف ها منظور نشده است٧–

.هزینه ساخت قطعات بتنی یا فلزی و حمل آنها و همچنين عمليات ساختمانی در صورت لزوم درقيمت ردیف ها منظور نشده است٨–

چنانچه شيرها و اتصال ها در موقع تحویل به پيمانكار، دارای نواقصی بوده آه در صورتجلسه تحویل درج شده باشد، هزینه اصالح و رفع نواقص با٩–
.تعيين قيمت جدید محاسبه و به پيمانكار پرداخت می شود

.هزینه جوشكاری فلنج جوشی معادل یكسر جوش مندرج در فصل دوم این فهرست بها بعالوه هزینه یكسر بستن فلنج به همان قطر می باشد١٠–

.در ردیف های مربوط به نصب شير جوشی هزینه جوشكاری دو سر جوش منظور شده است١١–

.هزینه رادیوگرافی در این فصل منظور نشده است١٢–

.هزینه بستن یك جفت فلنج، اضافه بهایی معادل ٢٠ درصد نرخ های نصب فلنج آور مياشد١٣–

.ميباشد و جهت افزایش آالس اضافه بهایی به شرح زیر تعلق می گيرد ANSI قيمت ردیف های این فصل برای اتصاالت آالس ١٥٠ در استاندارد١٤–
 ٢٠ درصد١٤ –١  اضافه بهاء آالس ٣٠٠
 ٣٠ درصد١٤ –٢  اضافه بهاء آالس ٦٠٠
٤٠ درصد١٤ –٣  اضافه بهاء آالس ٩٠٠

.در نظر گرفته شده است ١/٢– ٢ SA.١٩٥٧–٠٥٥٩٠٠ SIS عمليـات زنگزدایی وتميزآردن لوله در ردیف های این فصل، طبق استـاندارد١٥–

.اضافه هزینه ترميم عایقكاری در داخل آانال در نرخ ردیف های تكميل عایقكاری در آانال یا روی آانال منظور گردیده است١٦–

.به ردیف های این فصل، اضافه بها به شرح زیر تعلق می گيرد١٧–

١٧ –١ در صورتی آه در نقشه یا با دستور مهندس (آارفرما) ضخامت آلی پوشش ٤ ميليمتر شامل پيچيدن دو الیه نوار داخلی و یك الیه نوار
 ٥ درصد                           خارجی تعيين شده باشد،

٥ درصد    ١٧ –٢ در صورتی آه همپوشانی نوارها ٥٠ درصد عرض نوار تعيين شده باشد،      
١٧ –٣ تمام ردیف های عایقكاری سرد یا گرم، تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار یا داخل آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بين ٨ تا ١٥

٥ درصد               درصد اجرا شود،  
١٧ –٤ تمام ردیف های عایقكاری سرد یا گرم، تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار یا داخل آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بين ١٥ تا ٢٢

١٢ درصد                                   درصد اجرا شود، 
١٧ –٥ تمام ردیف های عایقكاری سرد یا گرم، تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار یا داخل آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بين ٢٢ تا ٣٥

 ٢٨درصد                             درصد اجرا شود،
١٧ –٦ تمام ردیف های عایقكاری سرد و گرم تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار یا داخل آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بيشتر از ٣٥

.درصد اجرا شود، با برآورد جداگانه در ردیف ستاره دار محاسبه می گردد
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1،495،240عدد  اينچ1گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501001 54
1،586،550عدد  اينچ2گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501002 54
1،687،480عدد  اينچ3گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501003 54
1،905،470عدد  اينچ4گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501004 54
3،501،130عدد  اينچ6گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501005 54
4،705،700عدد  اينچ8گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501006 54
5،904،010عدد  اينچ10گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501007 54
7،680،240عدد  اينچ12گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501008 54
8،344،170عدد  اينچ14گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501009 54
8،939،600عدد  اينچ16گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501010 54
9،472،020عدد  اينچ18گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501011 54
9،914،540عدد  اينچ20گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501012 54
10،497،410عدد  اينچ22گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501013 54
11،329،930عدد  اينچ24گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501014 54
11،912،800عدد  اينچ26گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501015 54
12،331،920عدد  اينچ28گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501016 54
13،028،080عدد  اينچ30گريسكاري ، روانكاري و آزمايش شير فوالدي به  قطر  0501017 54
678،620عدد  اينچ در حوضچه يا كانال2نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502001 54
706،900عدد  اينچ در حوضچه يا كانال3نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502002 54
771،160عدد  اينچ در حوضچه يا كانال4نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502003 54
1،747،130عدد  اينچ در حوضچه يا كانال6نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502004 54
2،663،910عدد  اينچ در حوضچه يا كانال8نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502005 54
3،307،040عدد  اينچ در حوضچه يا كانال10نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502006 54
4،040،210عدد  اينچ در حوضچه يا كانال12نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502007 54
4،444،230عدد  اينچ در حوضچه يا كانال14نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502008 54
4،938،040عدد  اينچ در حوضچه يا كانال16نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502009 54
5،838،510عدد  اينچ در حوضچه يا كانال18نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502010 54
7،068،110عدد  اينچ در حوضچه يا كانال20نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502011 54
8،246،130عدد  اينچ در حوضچه يا كانال22نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502012 54
9،895،360عدد  اينچ در حوضچه يا كانال24نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502013 54
12،369،200عدد  اينچ در حوضچه يا كانال26نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502014 54
16،492،260عدد  اينچ در حوضچه يا كانال28نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502015 54
24،738،400عدد  اينچ در حوضچه يا كانال30نصب شير فوالدي فلنجي به قطر  0502016 54
2،787،330عدد  اينچ در حوضچه يا كانال2نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503001 54
3،716،440عدد  اينچ در حوضچه يا كانال3نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503002 54
5،574،660عدد  اينچ در حوضچه يا كانال4نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503003 54
8،258،750عدد  اينچ در حوضچه يا كانال6نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503004 54
13،749،050عدد  اينچ در حوضچه يا كانال8نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503005 54
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17،686،180عدد  اينچ در حوضچه يا كانال10نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503006 54
22،478،040عدد  اينچ در حوضچه يا كانال12نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503007 54
25،409،960عدد  اينچ در حوضچه يا كانال14نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503008 54
29،221،450عدد  اينچ در حوضچه يا كانال16نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503009 54
31،537،140عدد  اينچ در حوضچه يا كانال18نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503010 54
33،408،740عدد  اينچ در حوضچه يا كانال20نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503011 54
37،120،820عدد  اينچ در حوضچه يا كانال22نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503012 54
40،090،480عدد  اينچ در حوضچه يا كانال24نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503013 54
43،576،610عدد  اينچ در حوضچه يا كانال26نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503014 54
45،557،370عدد  اينچ در حوضچه يا كانال28نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503015 54
50،113،100عدد  اينچ در حوضچه يا كانال30نصب شير فوالدي جوشي به قطر 0503016 54
301،080عدد  اينچ در حوضچه يا كانال2ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504001 54
430،110عدد  اينچ در حوضچه يا كانال3ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504002 54
501،800عدد  اينچ در حوضچه يا كانال4ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504003 54
627،250عدد  اينچ در حوضچه يا كانال6ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504004 54
716،860عدد  اينچ در حوضچه يا كانال8ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504005 54
836،330عدد  اينچ در حوضچه يا كانال10ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504006 54
1،254،500عدد  اينچ در حوضچه يا كانال12ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504007 54
1،505،400عدد  اينچ در حوضچه يا كانال14ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504008 54
1،865،740عدد  اينچ در حوضچه يا كانال16ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504009 54
2،114،510عدد  اينچ در حوضچه يا كانال18ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504010 54
2،439،820عدد  اينچ در حوضچه يا كانال20ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504011 54
2،883،420عدد  اينچ در حوضچه يا كانال22ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504012 54
3،171،770عدد  اينچ در حوضچه يا كانال24ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504013 54
3،964،710عدد  اينچ در حوضچه يا كانال26ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504014 54
5،286،280عدد  اينچ در حوضچه يا كانال28ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504015 54
7،929،420عدد  اينچ در حوضچه يا كانال30ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0504016 54
3،978،830عدد  اينچ 2عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505001 54
4،547،230عدد  اينچ 3عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505002 54
5،305،100عدد  اينچ 4عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505003 54
6،631،380عدد  اينچ6عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505004 54
7،578،720عدد  اينچ8عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505005 54
8،841،840عدد  اينچ 10عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505006 54
13،262،760عدد  اينچ12عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505007 54
15،915،310عدد  اينچ14عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505008 54
16،486،760عدد  اينچ 16عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505009 54
17،585،880عدد  اينچ 18عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505010 54
20،291،390عدد  اينچ20عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505011 54

21



1401گازرساني به صنايع - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ها

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ها

23،980،740عدد  اينچ22عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505012 54
26،378،810عدد  اينچ 24عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505013 54
32،973،520عدد  اينچ 26عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505014 54
43،964،690عدد  اينچ 28عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505015 54
65،947،030عدد  اينچ 30عايقكاري با پلي يورتان شير فوالدي به قطر 0505016 54
440،650عدد  اينچ در حوضچه يا كانال2نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506001 54
481،960عدد  اينچ در حوضچه يا كانال3نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506002 54
531،820عدد  اينچ در حوضچه يا كانال4نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506003 54
616،910عدد  اينچ در حوضچه يا كانال6نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506004 54
797،890عدد  اينچ در حوضچه يا كانال8نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506005 54
1،047،240عدد  اينچ در حوضچه يا كانال10نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506006 54
1،523،250عدد  اينچ در حوضچه يا كانال12نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506007 54
2،393،680عدد  اينچ در حوضچه يا كانال14نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506008 54
3،625،400عدد  اينچ در حوضچه يا كانال16نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506009 54
3،987،930عدد  اينچ در حوضچه يا كانال18نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506010 54
4،431،040عدد  اينچ در حوضچه يا كانال20نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506011 54
4،984،920عدد  اينچ در حوضچه يا كانال22نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506012 54
6،646،560عدد  اينچ در حوضچه يا كانال24نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506013 54
7،975،870عدد  اينچ در حوضچه يا كانال26نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506014 54
9،969،840عدد  اينچ در حوضچه يا كانال28نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506015 54
13،293،120عدد  اينچ در حوضچه يا كانال30نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0506016 54
2،802،590عدد  اينچ شامل سوراخ كردن و جوشكاري در حوضچه يا كانال1نصب ولدولت به قطر تا 0507001 54
5،605،180عدد  اينچ شامل سوراخ كردن و جوشكاري در حوضچه يا كانال2 تا 1نصب ولدولت به قطر 0507002 54
8،407،760عدد  اينچ شامل سوراخ كردن و جوشكاري در حوضچه يا كانال3 تا 2نصب ولدولت به قطر 0507003 54
11،210،350عدد  اينچ شامل سوراخ كردن و جوشكاري در حوضچه يا كانال4 تا 3نصب ولدولت به قطر 0507004 54
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:مقدمه

با سرعت متعارف گردد  و به علت تفاوت طبيعت (MAIN SPREAD) عوامل طبيعی یا مصنوعی آه مانع اجرای عمليات خط لوله توسط گروه اصلی١-
.آار، عمليات اجرایی در محدوده این عوامل توسط گروه دیگری غير از گروه های آاری اصلی وبه طور جداگانه انجام شود، مانع محسوب می شود

توضيح ١. عبور از روی لوله های دیگر یا گذر از مزارع و مسيل های خشك و تمام جاده هایی آه امكان حفر آانال در آنها بدون احداث جاده آناری یا
انجام می شود مانع محسوب (MAIN SPREAD) تمهيدات دیگری وجود دارد و به طور آلی تمام موانعی آه عبور از آنها توسط گروه اصلی

نميگردد. ولی هزینه های مازاد بر اجرای آار عادی در نرخ ها منظور نگردیده  است.

توضيح ٢. عبور از نهرها، آانال های آب و جوی هایی آه بتوان آب را به وسيله لوله آبرو از باالی آانال خط لوله عبور داده و در زیر آن عمليات لوله
انجام داد، مانع محسوب نمی شود. ولی هزینه های مازاد بر اجرای آار عادی در نرخها منظور (TIE IN) گذاری را توسط گروه اتصال ميان مسيری

.نگردیده است

در دو طرف باالی موانع، طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی (S.BEND) مبنای محاسبه عرض موانع در این فصل، محل شروع خم مضاعف٢-
.است

و فقط با ایجاد عمق بيشتر از زیر موانع عبور داده می شود، طول لوله در (S.BEND) مبنای محاسبه عرض موانعی آه لوله بدون خم مضاعف٣-
.عميق ترین حالت عبور از زیر موانع است

هزینه تامين، استقرار و جابه جایی نفرات، وسایل هشدار دهنده، شيرآالت و مواد مصرفی مورد نياز (بجز مصالحی آه تامين آن در تعهد٤-
آارفرماست)، برای اجرای عمليات خمكاری، جوشكاری، آزمایش، جاگذاری لوله و عمليات تكميلی مكانيكال، در قيمت ردیف های مربوط منظور

.شده است
.در جاگذاری لوله های اصلی داخل غالف، هزینه آزمایش های الكتریكی عدم اتصال لوله با غالف، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است٥-

.درنصب لوله غالف، هزینه عمليات مربوط به ساخت و نصب هواآش ها و سایر عمليات منظور نشده است

هزینه های آل عمليات مورد نياز برای عبور از موانع در قيمت هر ردیف منظور شده است و به هيچ عنوان به استناد این آه شرح ردیف و یا
.توضيحات آافی نيست، اضافه بهایی بجز موارد یاد شده به ردیف های این فصل تعلق نمی گيرد

هزینه عمليات اضافی عایقكاری عبور از موانع، متناسب با نوع پوشش طبق ردیف های پوشش دستی فصل عایقكاری محاسبه و پرداخت خواهد٦-
 شد

.، طبق ردیف های مربوط در فصل عایقكاری پرداخت می شود(ROCK SHIELD) هزینه عمليات بستن محافظ پوشش

.هزینه های مربوط به آارهای خاآی و عمليات حفاری تونل و آول گذاری طبق بند ١٨ آليات می بایست محاسبه شود٧-

.آزمایش هيدرواستاتيك یا نيوماتيك برحسب فشار خط جهت لوله های عبور داده شده از موانع در نرخ های این فصل منظور شده است٨-
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  اينچ در داخل غالف فوالدي به2عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601001
  اينچ6قطر 

3،335،480متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به3عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601002
  اينچ6قطر 

3،494،320متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به4عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601003
  اينچ8قطر 

3،669،030متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به6عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601004
  اينچ10قطر 

3،862،140متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به8عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601005
  اينچ12قطر 

4،482،170متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به10عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601006
  اينچ16قطر 

5،042،440متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به12عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601007
  اينچ16قطر 

5،378،600متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به14عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601008
  اينچ18قطر 

5،769،920متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به16عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601009
  اينچ20قطر 

6،731،580متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به18عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601010
  اينچ22قطر 

7،947،600متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به20عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601011
  اينچ24قطر 

8،742،360متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به22عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601012
  اينچ26قطر 

9،724،820متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به24عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601013
  اينچ28قطر 

11،355،670متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به26عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601014
  اينچ30قطر 

12،977،910متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به28عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601015
  اينچ32قطر 

15،510،030متر 54

  اينچ در داخل غالف فوالدي به30عمليات كامل مكانيكي قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0601016
  اينچ34قطر 

18،612،040متر 54

1،000،530متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار6  اينچ با غالف 2قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602001 54
1،048،170متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار6  اينچ با غالف 3قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602002 54
1،100،580متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار8  اينچ با غالف 4قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602003 54
1،158،510متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار10  اينچ با غالف 6قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602004 54
1،222،870متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار12  اينچ با غالف 8قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602005 54
1،290،890متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار16  اينچ با غالف 10قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602006 54
1،328،860متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار16  اينچ با غالف 12قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602007 54
1،506،040متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار18  اينچ با غالف 14قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602008 54
1،820،480متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار20  اينچ با غالف 16قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602009 54
1،960،520متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار22  اينچ با غالف 18قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602010 54
2،123،890متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار24  اينچ با غالف 20قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602011 54
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2،316،980متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار26  اينچ با غالف 22قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602012 54
2،548،670متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار28  اينچ با غالف 24قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602013 54
3،024،900متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار30  اينچ با غالف 26قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602014 54
3،403،010متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار32  اينچ با غالف 28قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602015 54
3،889،160متر  اينچ در داخل تونل ساده يا كول دار34  اينچ با غالف 30قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602016 54
500،260متر  اينچ در داخل كانال6  اينچ با غالف به قطر 2قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603001 54
524،090متر  اينچ در داخل كانال6  اينچ با غالف به قطر 3قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603002 54
550،290متر  اينچ در داخل كانال8  اينچ با غالف به قطر 4قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603003 54
579،250متر  اينچ در داخل كانال10  اينچ با غالف به قطر 6قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603004 54
611،430متر  اينچ در داخل كانال12  اينچ با غالف به قطر 8قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603005 54
664،430متر  اينچ در داخل كانال16  اينچ با غالف به قطر 10قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603006 54
705،960متر  اينچ در داخل كانال16  اينچ با غالف به قطر 12قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603007 54
806،810متر  اينچ در داخل كانال18  اينچ با غالف به قطر 14قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603008 54
980،260متر  اينچ در داخل كانال20  اينچ با غالف به قطر 16قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603009 54
1،061،950متر  اينچ در داخل كانال22  اينچ با غالف به قطر 18قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603010 54
1،158،490متر  اينچ در داخل كانال24  اينچ با غالف به قطر 20قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603011 54
1،274،340متر  اينچ در داخل كانال26  اينچ با غالف به قطر 22قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603012 54
1،415،930متر  اينچ در داخل كانال28  اينچ با غالف به قطر 24قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603013 54
1،701،510متر  اينچ در داخل كانال30  اينچ با غالف به قطر 26قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603014 54
1،944،580متر  اينچ در داخل كانال32  اينچ با غالف به قطر 28قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603015 54
2،268،680متر  اينچ در داخل كانال34  اينچ با غالف به قطر 30قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603016 54
  و6017 و 6030 و 6029  اينچ طبق نقشه هاي  3ساخت و نصب لوله تهويه به قطر تا 0604001

SM-6025
21،476،800عدد 54

  و6017 و 6030 و 6029  اينچ طبق نقشه هاي  4ساخت و نصب لوله تهويه به قطر تا 0604002
SM-6025

28،066،300عدد 54

تهيه  ساخت و نصب خرپا و بادبند پل هاي فلزي با بست هاي فلزي جهت عبور لوله گاز براي0605001
 متر24دهانه تا 

438،070كيلوگرم 54

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل هاي فلزي با بست هاي فلزي جهت عبور لوله گاز براي دهانه0605002
متر36 تا 24

471،060كيلوگرم 54

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل هاي فلزي با بست هاي فلزي جهت عبور لوله گاز براي دهانه0605003
متر48 تا 36

476،840كيلوگرم 54

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل هاي فلزي با بست هاي فلزي جهت عبور لوله گاز براي دهانه0605004
 متر60 تا 48

512،260كيلوگرم 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل جوشكاري6 اينچ با غالف 2عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606001
،عايقكاري و رنگ آميزي

349،810متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل جوشكاري6 اينچ با غالف 3عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606002
،عايقكاري و رنگ آميزي

365،020متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل جوشكاري8 اينچ با غالف 4عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606003
،عايقكاري و رنگ آميزي

381،610متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل10 اينچ با غالف 6عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606004
جوشكاري ،عايقكاري و رنگ آميزي

399،780متر 54
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 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل12 اينچ با غالف 8عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606005
جوشكاري ،عايقكاري و رنگ آميزي

450،130متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل16 اينچ با غالف 10عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606006
جوشكاري ،عايقكاري و رنگ آميزي

537،410متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل16 اينچ با غالف 12عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606007
جوشكاري ،عايقكاري و رنگ آميزي

625،990متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل18 اينچ با غالف 14عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606008
جوشكاري ،عايقكاري و رنگ آميزي

697،880متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل20 اينچ با غالف 16عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606009
جوشكاري ،عايقكاري و رنگ آميزي

872،060متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل22 اينچ با غالف 18عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606010
جوشكاري ،عايقكاري و رنگ آميزي

965،490متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل24 اينچ با غالف 20عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606011
جوشكاري ،عايقكاري و رنگ آميزي

1،039،760متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل26 اينچ با غالف 22عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606012
جوشكاري ،عايقكاري و رنگ آميزي

1،228،230متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل28 اينچ با غالف 24عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606013
جوشكاري ،عايقكاري و رنگ آميزي

1،339،890متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل30 اينچ با غالف 26عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606014
جوشكاري ،عايقكاري و رنگ آميزي

1،564،480متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل32 اينچ با غالف 28عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606015
جوشكاري ،عايقكاري و رنگ آميزي

1،738،310متر 54

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل34 اينچ با غالف 30عمليات نصب لوله گاز به قطر 0606016
جوشكاري ،عايقكاري و رنگ آميزي

1،955،600متر 54

بارگيري ،حمل و قرار دادن ورق هاي فوالدي با ضخامت مناسب بر روي كانال در محل تقاطع0607001
ها و برچيدن آن

1،136،440متر مربع 54
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:مقدمه

هزینه های مربوط به تامين، استقرار و جابه جایی نفرات، ماشين آالت، مصالح و مواد مصرفی الزم برای آزمایش هيدرواستاتيك (آزمایش نشتی و١–
مقاومت خط لوله با آب)، و یا آزمایش نشتی و مقاومت با هوا برای خطوط لوله گاز و موارد ایمنی و سایر هزینه های مشابه، در قيمت ها منظور
شده است. نرخ های مربوط به آزمایش خطوط لوله گاز با هوا (آزمایش پنوماتيك) از فصل هفتم فهرست بهاء خطوط لوله گاز شهری استفاده

.گردد

هزینه های مربوط به تهيه روش آزمایش خط لوله، آماده سازی و تقسيم بندی خط لوله (زون بندی) به قطعات مورد نياز برای آزمایش، تهيه و٢–
نصب ارسال و دریافت آننده توپك ها با تمام شيرآالت و اتصاالت در صورت وجود، نصب شيرهای تخليه و هواگيری و سایر موارد مشابه در قيمت ها

.منظور شده است

هزینه مربوط به ارسال توپك های تميز آننده و اندازه گير با هوا و توپك های پرآننده با آب، به تعداد الزم به نحوی آه هوای موجود در خط لوله در٣–
حد مجاز باشد بانضمام مواد افزودنی، انجام تمام آزمایش های مورد نياز (آزمایش های مقاومت و نشتی)، مطابق مشخصات فنی و روش تایيد

.شده، تخليه و خشك آردن خط لوله با هوای خشك و مواد افزودنی مورد نياز و همچنين تهيه گزارش های الزم در قيمت ها منظور شده است

.هزینه مربوط به عمليات خاآی درقيمت های این فصل منظور گردیده است و از این بابت هيچ گونه هزینه اضافی پرداخت نمی شود٤–

بابت نصب بودن یا نبودن شيرهای اصلی در مسير خط، هنگام آزمایش هيدرواستاتيك هيچ گونه اضافه یا آسربهایی به ردیف های مربوط به٥–
.آزمایش خط تعلق نمی گيرد

چنانچه به هر دليل، آه ناشی از قصور آاری پيمانكار نباشد، ازجمله تاخير در تحویل مصالح، مشخصات فنی پيمان و یا نقص سازنده و بنا به٦–
دستور مهندس مشاور یا آارفرما، شيرآالت جدا از خط نيز مورد آزمایش هيدرواستاتيك قرار گيرد، هزینه مربوط به این عمليات، طبق ردیف های

.مربوط به آزمایش شيرهای ميان مسيری مندرج در فصل پنجم  محاسبه و پرداخت می شود

هزینه آزمایش خط لوله در تقاطع ها آه جداگانه از خط اصلی نيز مورد آزمایش هيدرواستاتيك قرار مييرد، در قيمت ردیف های فصل عبور از موانع٧–
منظور شده است و از این بابت هيچ گونه اضافه یا آسر بهایی به ردیف های این فصل تعلق نمی گيرد. در هر حال، چنانچه غير از آزمایش خط
لوله در تقاطع ها، به دليل خاصی آارفرما دستور دهد، قسمتی از لوله ها، غير از آزمایش در مسير خط، جداگانه نيز مورد آزمایش قرار گيرد، هزینه

.آزمایش هر شاخه لوله معادل آزمایش یك شير با همان اندازه منظور می شود

در صورت پيش آمدن نشتی در خط لوله، ضمن عمليات نشت یابی، تعمير و اصالح خط و تكميل آزمایش های نهایی، مهندس مشاور یا آارفرما٨–
دليل بروز نشتی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی آه نشت حاصله ناشی از عملكرد نادرست یا قصور پيمانكار نبوده و مربوط به مصالح

.تحویلی آارفرما باشد، هزینه های مربوط به عمليات نشت یابی و هزینه تست مجدد از ردیف های مربوطه محاسبه خواهد شد

در صورتی آه معلوم شود هزینه نشت یابی، به عهده آارفرما ميباشد، طول خط لوله مورد آزمایش برای یافتن نشتی، براساس مجموع طول٩–
بخش هایی آه در هر دفعه برای یافتن نشتی مورد آزمایش قرار گرفتهاند، محاسبه خواهد شد. طول قطعات مورد آزمایش نشت یابی آه آمتر از

.یك آيلومتر باشد، یك آيلومتر منظور خواهد شد

در نرخ های مربوط به عمليات همكاری در اتصال نهایی آليه هزینه های عملياتی خاآی، برداشتن عایق و برش و پخ، جوشكاری و عایقكاری١٠–
.مجدد و رادیوگرافی منظور شده است

.تهيه آب در قيمت های این فصل دیده نشده است آه براساس نرخ های فهرست نرخ عوامل در آارهای صنعت نفت قابل احتساب می باشد١١–

.بهای ردیف های مربوط به پرآردن خط لوله با گاز، شامل موارد زیر است١٢–
 .١٢–١همكاری با متخصصان آارفرما برای پرآردن خط با گاز

.١٢–٢ آنترل عملكرد صحيح شيرهای ميان مسيری
.١٢–٣ هواگيری خط تا حصول اطمينان از پرشدن آامل خط با گاز

.١٢–٤ انجام سایر عمليات یا هماهنگی های الزم تا زمان جریان آامل و بدون نقص گاز در حد مورد قبول بهره بردار از خط لوله
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آزمايش كيفيت پوشش لوله در هر قطعه از خط لوله و به هر قطر ، رفع نواقص و ارائه گزارش0701001
 متر طول5000تا 

117،615،940يك قلم 54

آزمايش كيفيت پوشش لوله در هر قطعه از خط لوله و به هر قطر ، رفع نواقص و ارائه گزارش0701002
 متر طول5000جهت هر متر اضافه بر 

23،520متر 54

95،430متر  اينچ1آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702001 54
124،790متر  اينچ2آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702002 54
135،190متر  اينچ3آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702003 54
149،810متر  اينچ4آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702004 54
164،790متر  اينچ6آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702005 54
184،120متر  اينچ8آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702006 54
192،680متر  اينچ10آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702007 54
202،080متر  اينچ12آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702008 54
207،140متر  اينچ14آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702009 54
213،630متر  اينچ16آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702010 54
219،250متر  اينچ18آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702011 54
231،430متر  اينچ20آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702012 54
246،400متر  اينچ22آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702013 54
261،800متر  اينچ24آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702014 54
270،250متر  اينچ26آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702015 54
279،260متر  اينچ28آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702016 54
310،280متر  اينچ30آزمايش مقاومت و نشتي لوله به قطر 0702017 54
109،509،610مورد  اينچ به لوله گازدار4  تا  2همكاري در انجام اتصال نهايي لوله به قطر   0703001 54
145،746،860مورد  اينچ به لوله گازدار10  تا  6همكاري در انجام اتصال نهايي لوله به قطر   0703002 54
169،033،670مورد  اينچ به لوله گازدار16  تا  12همكاري در انجام اتصال نهايي لوله به قطر  0703003 54
218،589،360مورد  اينچ به لوله گازدار24  تا  18همكاري در انجام اتصال نهايي لوله به قطر  0703004 54
273،974،490مورد  اينچ به لوله گازدار30  تا  26همكاري در انجام اتصال نهايي لوله به قطر  0703005 54
23،670مترتنظيم و راه اندازي حفاظت كاتدي و رفع نواقص0704001 54
33،430متر  اينچ4 تا 2همكاري در تزريق گاز به خط لوله به قطر 0705001 54
40،110متر  اينچ8 تا 6همكاري در تزريق گاز به خط لوله به قطر 0705002 54
44،570متر  اينچ14 تا 10همكاري در تزريق گاز به خط لوله به قطر 0705003 54
50،140متر  اينچ20 تا 16همكاري در تزريق گاز به خط لوله به قطر 0705004 54
57،300متر  اينچ26 تا 22همكاري در تزريق گاز به خط لوله به قطر 0705005 54
66،850متر  اينچ30 تا 28همكاري در تزريق گاز به خط لوله به قطر 0705006 54
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:مقدمه

در این فصل هزینه استقرار، جابجایی الزم، به آارگيری و تأمين افراد، ماشين آالت، ابزار آار و مواد مورد نياز مصرفی برای اجرای هر یك از١–
 .عمليات، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است

)، آابل های مورد نياز (بجز آابل های مورد نياز درcad weldدر نرخ های این فصل تهيه ترانس/رآتيفایر، آندهای فدا شونده و دائم، پودر آدولد(٢–
آزمایش ها)، الكترودها و تسمه های مسی اتصال زمين، زغال آك، مفصل ومتعلقات آن، مخزن زیرزمينی، جعبه مقاومت، لوله های غالف فوالدی،
منظور نشده است، ليكن هزینه های انبار آردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، حمل از انبار آارگاه به پای آار و تمام

.هزینه هایی ازاین قبيل، در قيمت ردیف ها منظور شده است

هزینه های مربوط به خرید و حمل آجر، آجر چينی روی آابل ها، ریختن و آوبيدن آك ذغال در بستر آندی، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده٣–
.است

.هزینه های مربوط به تعمير عایق در محل های اتصال آابل به لوله در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است٤–

هزینه تامين و استفاده از لوازم و مصالح مورد نياز برای انجام آزمایش ها، از جمله آابل و لوازم دیگر (بجز آنچه آه در بند ٢ ذآر شده است، در٥–
.قيمت ردیف های مربوط منظور شده است

هزینه انجام عمليات سيویل، ساختمان و تاسيسات مربوط به احداث ایستگاه حفاظت آاتدی دیزلی یا برقی (با بستر آندی افقی، عمودی) ، در٦–
.قيمت ردیف های این فصل منظور نگردیده است، بجز مواردی آه انجام آنها در شرح ردیف ها به روشنی پيش بينی شده است

، تابلوی برق مربوط به ایستگاه ها در قيمت ردیف ها منظور(BOND BOX) هزینه مربوط به ساخت و حمل عالمت های مسير، جعبه های اتصال٧–
نشده است. همچنين هزینه عمليات خاآی و بتنی مربوط به نصب تجهيزات پيشگفته در قيمت ردیف ها منظور نشده است و این هزینه براساس

.ردیف های مربوط به فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه و پرداخت ميشود
عمليات خاآی ردیف های این فصل در زمين غير سنگی در نظر گرفته شده است. چنانچه حفاری در زمين سنگی یا آبدار انجام شود، هزینه٨–

.اضافی آن با استفاده از فصل آارهای خاآی و فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه و پرداخت می شود
.نرخ های مربوط به حفاری ضربه ایی یا دورانی چاه های آندگذاری ازفهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها قابل محاسبه می باشد٩–
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0801001SP 965،720متر مربع6007-محوطه سازي ايستگاه كاتدي طبق نقشه  54
186،650متر مربع سانتيمتر شن ريزي اضافي5اضافه بها 0801002 54
ستون با تكيه گاه شامل كارهاي خاكي ، بتن ريزي ، تهيه و نصب ستون و رنگ آميزي بطور0801003

SP 6007-كامل طبق نقشه 
23،851،980عدد 54

ستون بدون تكيه گاه شامل كارهاي خاكي ، بتن ريزي ، تهيه و نصب ستون و رنگ آميزي0801004
SP 6007-بطور كامل طبق نقشه 

19،210،440عدد 54

تهيه و ساخت و نصب فنس ، حصار يا توري حد فاصله بين دو ستون بطور كامل طبق نقشه0801005
SP-6007

12،077،320متر 54

0801006SP 60،607،250عدد 6007-تهيه ، ساخت و نصب درب ايستگاه طبق نقشه  54
0802001SC A 33،968،060عدد -6140/ تهيه ، ساخت و نصب درب ايستگاه حفاظت از زنگ طبق نقشه 54
0802002SC  تهيه ، ساخت و نصب حصار نرده اي و ديوار ايستگاه حفاظت از زنگ طبق نقشه/ 

A-6140 
23،101،530متر 54

0803001SPSP 33،440،850عدد6010-  يا 6009-تهيه، ساخت پايه بتني مبدل يكسو كننده طبق نقشه هاي  54
تهيه، ساخت پايه جعبه  برق متناوب و مداوم شامل كارهاي خاكي، بتني و فلزي طبق نقشه0803002

SPSP  بطور كامل6010- يا 6009-هاي 
18،300،100عدد 54

12،146،190عددنصب جعبه اتصال روي ديوار يا بدنه چاه0803003 54
0803004SP B  13،817،200عدد/6002-تهيه ، ساخت و نصب پايه جعبه اتصال طبق نقشه 54
0803005SP B   14،712،630عدد/6013-تهيه، ساخت و نصب نشان دهنده بستر آندي طبق نقشه 54
تهيه، ساخت و نصب نقاط آزمايش پتانسيل عالئم نشان دهنده با كار برقي آن طبق نقشه  0803006

SP BSP B /6024-  و /6006-
29،464،620عدد 54

تهيه ، ساخت و نصب نقاط آزمايش پتانسيل عالئم نشان دهنده با كار برقي آن طبق نقشه  0803007
SP ASP B /6006-  و /6025-

35،362،890عدد 54

0803008SP A 12،565،070عدد/6139-تهيه ، ساخت و نصب سايبان مبدل يكسو كننده طبق نقشه 54
26،525،410عددتهيه ، ساخت و نصب سايبان مبدل يكسو كننده طبق مشخصات فني0803009 54
0803010T RSP 16،662،060عدد6010-) طبق نقشه /نصب دستگاه مبدل يكسو كننده (  54
 ترمينال مثبت و منفي و جعبه آزمايش  طبق نقشه8 و 4حمل و نصب جعبه اتصال 0804001

SP B-6002/
18،796،680عدد 54

302،990متر  اينچ در چاه خشك پس از آند گذاري12ريختن و كوبيدن كك دور لوله غالف به قطر 0804002 54
737،890عدد آندكارهاي نصب و اتصاالت برقي آند افقي0804003 54
1،038،450عدد آندكارهاي نصب و كارهاي برقي آند چاه آبي يا خشك0804004 54
0804005SP D  90،374،490عدد/6011-تهيه ، ساخت و احداث تاسيسات سر چاهي طبق نقشه 54
0804006SP 60،898،810عدد 6011- متري طبق نقشه 19 آندي 3 اينچ چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي  54
 متري طبق نقشه22 آندي 4  اينچ چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي 0804007

SP D-6011/ 
65،502،600عدد 54

 متري طبق نقشه25 آندي 5  اينچ چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي 0804008
SP D-6011/ 

81،826،170عدد 54

 متري طبق نقشه28 آندي 6 اينچ چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي 0804009
SP D-6011/ 

90،830،000عدد 54

 متري طبق نقشه31 آندي 7 اينچ چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي 0804010
SP D-6011/ 

98،198،300عدد 54

 متري طبق نقشه34 آندي 8 اينچ چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي 0804011
SP D-6011/

105،891،530عدد 54
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 متري طبق نقشه37 آندي 9 اينچ چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي 0804012
SP D-6011/

118،222،850عدد 54

0805001SP B 28،634،560عدد  با آند گذاري افقي به طور كامل/6013- آندي طبق نقشه 3احداث بستر آندي افقي  54
0805002SP B 42،951،840عدد  با آند گذاري افقي به طور كامل/6013- آندي طبق نقشه 6احداث بستر آندي افقي  54
0805003SP B 64،244،200عدد  با آند گذاري افقي به طور كامل/6013- آندي طبق نقشه 9احداث بستر آندي افقي  54
0805004SP B   با آند گذاري افقي به طور/6013- آندي طبق نقشه 12احداث بستر آندي افقي 

كامل
85،903،680عدد 54

0805005SP B   با آند گذاري افقي به طور/6013- آندي طبق نقشه 15احداث بستر آندي افقي 
كامل

107،379،600عدد 54

0805006SP   با آند گذاري عمودي به طور6014-  آندي طبق نقشه 2 يا 1احداث بستر آندي افقي 
كامل

10،214،010عدد 54

0805007SP   با آند گذاري عمودي به طور6014-  آندي طبق نقشه 5 يا 3احداث بستر آندي افقي 
كامل

19،428،390عدد 54

3،954،720مورداندازه گيري مقاومت زمين چهار ميله اي در هر عمق وارائه گزارش0805008 54
808،120مترنصب كابل با كارهاي خاكي كانال شامل ماسه ريزي و آجرگذاري در زمين معمولي0805009 54
2،676،690مترنصب كابل با كارهاي خاكي شامل ماسه ريزي و آجرگذاري در زمين سنگي0805010 54
0805011SP A 15،212،110عدد/6004- متري و اتصال به ايستگاه طبق نقشه 6نصب اتصال زمين تا  54
تنظيم ، آزمايش و راه اندازي سيستم حفاظت از زنگ و تهيه گزارش نهايي و تهيه و ارائه0805012

AS BUILT) طبق مشخصات فني حفاظت از زنگ نقشه هاي اجرا شده (
179،031،550ايستگاه 54

0806001P V C 3،418،490متر  اينچ در هر عمق10 به قطر   تهيه و نصب لوله 54
1،854،810متر متر50  اينچ فوالدي معمولي و مشبك شده تا عمق 12نصب لوله 0807001 54
2،028،220متر متر100 متر تا 50  اينچ فوالدي معمولي و مشبك شده در عمق از 12نصب لوله 0807002 54
2،123،560متر متر150 متر تا 100  اينچ فوالدي معمولي و مشبك شده در عمق از 12نصب لوله 0807003 54
0807004PVC 1،809،040متر متر50)  يا سيماني در عمق تا   اينچ فوالدي  عايق شده (بجاي لوله 12نصب لوله  54
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وزارت نفت

فصل نهم - برش و پخ سر لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

قيمت ردیف های این فصل مربوط به عمليات اضافی برش و پخ سرلوله، شير و اتصال ها است آه احيـانا” در حين اجرای آار پيش خواهد آمد. از١–
جمله، چنانچه آارفرما نتواند به دالیلی لوله های مناسب به پيمانكار تحویل دهد و سرلوله ها در زمان تحویل نياز به برش و ایجاد پخ داشته باشد،
با تایيد مهندس مشاور و آارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله ها، برای پرداخت هزینه برش و پخ زدن سرلوله ها یا بریدن لوله های معيوب، از

.نرخ های درج شده در این فصل استفاده می شود

توضيح : قيمت ردیف های این فصل به سنگ زدن معمول سرلوله در خط اصلی، جوشكاری، بریدن و سنگ زدن لوله در اتصاالت ميان مسيری،
نصب شيرآالت و اتصاالت و نظایر آن تعلق نمی گيرد. هزینه مربوط به این عمليات در ردیف های فصل های مربوط منظور شده است و از این بابت

.هزینه جداگانه ای پرداخت نمی شود

هزینه جابه جایی اضافی لوله، شير و اتصال ها در آارگاه برای انجام عمليات برش یا دسته بندی لوله های معيوب در قيمت ردیف ها منظور شده٢–
.است

هزینه تأمين ماشين آالت، ابزار آار، سوخت، مصالح و مواد مصرفی مورد نياز برای انجام آار و حمل آنها به پای آار در قيمت ردیف ها منظور شده٣–
.است

شامل سنگ زدن و ایجاد پخ مناسب برای جوشكاری می باشد. LXتا ٦٥ ٥ LXو٥ Lقيمت ردیف های این فصل مربوط به تمام لوله های از نوع ٤٥–
، سه درصد به قيمت ردیف های اینLX٦٥برای لوله های با مقاومت مکانيکی باالتر به ازاء هر ١٠ درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ٥

.فصل اضافه می شود

چنانچه برای برش لوله نياز به تخليه مواد، شستشو و گاززدایی لوله باشد و این آار در عهده پيمانكار قرار گيرد، قيمت آن جداگانه محاسبه و٥–
.پرداخت می شود

قيمت ردیف های این فصل برای برش و پخ لوله بصورت عمود بر محور طولی لوله می باشد، هرگاه برای ساخت اتصاالتی، نياز به برش مایل٦–
.سرلوله باشد، اضافه بهایی معادل ٣٠ درصد، به ردیف مربوط تعلق می گيرد

چنانچه به منظور جمع آوری لوله های فرسوده یا به هر دليل دیگری نياز به برش ساده سرلوله باشد، ٥٠ درصد قيمت ردیف مربوط پرداخت می٧–
.شود

در صورتيكه به علت یك ضخامت شدن اتصال ها و شيرها با لوله مربوط، نياز به برش و پخ یا تراشكاری باشد هزینه مربوط با ارائه اسناد مثبته٨–
.بعالوه ٣٠ درصد جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد

نرخ ردیف های این فصل برای بریدن یا پخ زدن لوله و اتصال ها به روش گرم یا سرد، برای لوله های تا ضخامت ٠/٥ اینچ می باشد. در صورتيكه٩–
.ضخامت لوله یا اتصال ها بيش از ٠/٥ باشد، به ازاء هر ١/١٦ اینچ افزایش ضخامت، اضافه بهایی معادل ٥ درصد قيمت ردیف پرداخت می شود
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وزارت نفت

فصل نهم - برش و پخ سر لوله
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بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل نهم - برش و پخ سر لوله

302،040سر لوله  اينچ1برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901001 54
483،260سر لوله  اينچ2برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901002 54
805،440سر لوله  اينچ3برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901003 54
1،006،800سر لوله  اينچ4برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901004 54
1،150،630سر لوله  اينچ6برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901005 54
1،562،860سر لوله  اينچ8برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901006 54
1،749،340سر لوله اينچ10برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901007 54
2،199،160سر لوله اينچ12برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901008 54
2،748،960سر لوله اينچ14برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901009 54
3،318،730سر لوله اينچ16برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901010 54
3،687،480سر لوله اينچ18برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901011 54
4،148،420سر لوله اينچ20برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901012 54
4،424،980سر لوله اينچ22برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901013 54
4،741،050سر لوله اينچ24برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901014 54
5،105،740سر لوله اينچ26برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901015 54
5،531،220سر لوله اينچ28برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901016 54
6،034،060سر لوله اينچ30برش لوله فوالدي عمود بر محور طولي به قطر 0901017 54
345،190سر لوله  اينچ1برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902001 54
690،380سر لوله  اينچ2برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902002 54
966،530سر لوله  اينچ3برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902003 54
1،208،160سر لوله  اينچ4برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902004 54
1،342،400سر لوله  اينچ6برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902005 54
1،759،330سر لوله  اينچ8برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902006 54
1،865،960سر لولهاينچ10برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902007 54
2،247،320سر لولهاينچ12برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902008 54
3،017،030سر لولهاينچ14برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902009 54
3،687،480سر لولهاينچ16برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902010 54
4،424،980سر لولهاينچ18برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902011 54
5،105،740سر لولهاينچ20برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902012 54
5،531،220سر لولهاينچ22برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902013 54
6،034،060سر لولهاينچ24برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902014 54
6،637،470سر لولهاينچ26برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902015 54
7،374،960سر لولهاينچ28برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902016 54
8،296،830سر لولهاينچ30برش و پخ زدن لوله فوالدي   به قطر 0902017 54
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فصل دهم - خمكاري لوله و استقرار لوله در كانال

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

قيمت ردیف های این فصل مربوط به انجام عمليات خم آردن سرد لوله به طور مجرد بوده، و تنها در مواردی آه به هر دليل در یك آار وطبق دستور١–
.مهندس مشاور یا آارفرما، انجام یك یا چند خم برروی لوله به صورت مجرد و یا اضافی نياز باشد، از قيمت های این فصل استفاده خواهد شد

خم آردن لوله ها با وسایل دستی و یا خم آردن لوله با ماشين خمكاری در آارگاه ثابت مالك محاسبات است، حمل لوله به آارگاه محل استقرار٢–
.دستگاه خمكاری و همچنين حمل لوله خم شده به محل مورد نياز، جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد

هزینههای مربوط به استقرار نفرات، لوازم و ماشين آالت برای خم آردن در آارگاه ثابت، اندازه گيری های الزم، حمل لوله در محوطه آارگاه، انجام٣–
عمليات الزم برای خم زدن لوله تا زاویه مناسب، خارج آردن لوله خم شده از ماشين و حمل و قراردادن مجدد لوله خم شده در محل دپوی آارگاه

.ثابت خم آاری، در قيمت ردیف ها منظور شده است

.در نظر گرفته شده است LXو تا حد ٦٥٥ LXقيمت ردیف های این فصل برای خم زدن لوله های فوالدی ٤٥–

به ازای هر درجه اضافه خم بيش از ٥ درجه خم اوليه درج شده در ردیف های این فصل، اضافه بهایی معادل ٥ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق٥–
.می گيرد

.هرگاه ضخامت جدار لوله بيش از ٠/٥اینچ باشد، اضافه بهایی معادل ٥ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق ميگيرد٦–

منظور از ردیف های استقرار لوله در آانال، قراردادن لوله های جوشكاری و عایقكاری شده از آنار آانال به داخل آانال، شامل هزینه های نفرات و٧–
.ماشين آالت الزم ميباشد

در نرخ ردیف های استقرار لوله در آانال هزینه تهيه و نصب بالشتك زیر لوله ها شامل تهيه، خاك رس، ماسه، آيسه گونی و دستمزد پرآردن آن،٨–
.قراردادن در آف آانال، تميز آردن و تنظيم آف آانال منظور شده است
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فصل دهم - خمكاري لوله و استقرار لوله در كانال

773،040مورد  اينچ در كارگاه ثابت1خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001001 54
1،120،900مورد  اينچ در كارگاه ثابت2خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001002 54
1،468،770مورد  اينچ در كارگاه ثابت3خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001003 54
1،739،330مورد  اينچ در كارگاه ثابت4خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001004 54
1،708،370مورد  اينچ در كارگاه ثابت6خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001005 54
3،997،650مورد  اينچ در كارگاه ثابت8خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001006 54
4،343،130مورد  اينچ در كارگاه ثابت10خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001007 54
4،895،340مورد  اينچ در كارگاه ثابت12خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001008 54
5،164،310مورد  اينچ در كارگاه ثابت14خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001009 54
5،917،440مورد  اينچ در كارگاه ثابت16خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001010 54
17،617،040مورد  اينچ در كارگاه ثابت18خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001011 54
19،965،980مورد  اينچ در كارگاه ثابت20خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001012 54
21،140،450مورد  اينچ در كارگاه ثابت22خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001013 54
26،131،940مورد  اينچ در كارگاه ثابت24خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001014 54
32،539،430مورد  اينچ در كارگاه ثابت26خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001015 54
37،365،850مورد  اينچ در كارگاه ثابت28خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001016 54
45،150،400مورد  اينچ در كارگاه ثابت30خمكاري لوله عايق نشده به قطر 1001017 54
  اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل خم1خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002001

و عايقكاري مجدد
533،880مورد 54

  اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل خم2خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002002
و عايقكاري مجدد

800،820مورد 54

  اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل خم3خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002003
و عايقكاري مجدد

915،220مورد 54

  اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل خم4خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002004
و عايقكاري مجدد

1،635،060مورد 54

  اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل خم6خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002005
و عايقكاري مجدد

1،816،740مورد 54

 اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل خم8خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002006
و عايقكاري مجدد

4،232،060مورد 54

  اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل10خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002007
خم و عايقكاري مجدد

5،240،150مورد 54

  اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل12خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002008
خم و عايقكاري مجدد

6،192،910مورد 54

  اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل14خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002009
خم و عايقكاري مجدد

8،515،250مورد 54

  اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل16خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002010
خم و عايقكاري مجدد

11،353،660مورد 54

  اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل18خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002011
خم و عايقكاري مجدد

17،722،760مورد 54

اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل خم20خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002012
و عايقكاري مجدد

22،153،450مورد 54
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اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل خم22خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002013
و عايقكاري مجدد

25،318،230مورد 54

اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل خم24خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002014
و عايقكاري مجدد

31،084،950مورد 54

اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل خم26خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002015
و عايقكاري مجدد

36،758،040مورد 54

اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل خم28خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002016
و عايقكاري مجدد

46،627،420مورد 54

اينچ در كارگاه ثابت شامل پاك كردن عايق در محل خم30خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002017
و عايقكاري مجدد

62،169،890مورد 54

84،150متر  اينچ در كانال1استقرار لوله به قطر 1003001 54
108،480متر  اينچ در كانال2استقرار لوله به قطر 1003002 54
123،970متر  اينچ در كانال3استقرار لوله به قطر 1003003 54
184،440متر  اينچ در كانال4استقرار لوله به قطر 1003004 54
194،690متر اينچ در كانال6استقرار لوله به قطر  1003005 54
280،960متر  اينچ در كانال8استقرار لوله به قطر 1003006 54
326،020متر اينچ در كانال10استقرار لوله به قطر 1003007 54
340،860متر اينچ در كانال12استقرار لوله به قطر 1003008 54
368،700متر اينچ در كانال14استقرار لوله به قطر 1003009 54
399،450متر اينچ در كانال16استقرار لوله به قطر 1003010 54
460،010متر اينچ در كانال18استقرار لوله به قطر 1003011 54
495،400متر اينچ در كانال20استقرار لوله به قطر 1003012 54
549،630متر اينچ در كانال22استقرار لوله به قطر 1003013 54
613،350متر اينچ در كانال24استقرار لوله به قطر 1003014 54
738،920متر اينچ در كانال26استقرار لوله به قطر 1003015 54
782،660متر اينچ در كانال28استقرار لوله به قطر 1003016 54
872،480متر اينچ در كانال30استقرار لوله به قطر 1003017 54
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:مقدمه

هزینه های بارگيری، حمل و باراندازی مصالح و لوازم مانند لوله، شير، اتصال ها از محل انبار آارفرما به انبار پيمانكار و از انبار پيمانكار به آارگاه١–
.ثابت یا محل استقرار ایستگاه از نرخ های فصل چهاردهم (حمل و نقل) برحسب مورد قابل محاسبه ميباشد

هزینه جابجایی لوله، شيرها، اتصال ها و ابزار دقيق در محل آارگاه برای انجام عمليات مكانيكی احداث ایستگاه در نرخ های این فصل منظور شده٢–
.است

بهای مصالح تخصصی ایستگاه عهده آارفرما از قبيل لوازم ابزار دقيق، لوله، شير، اتصال ها، فيلتر، بودار آننده، گرم آن و رنگ مخصوص طبق٣–
.مشخصات فنی در نرخ ردیف های این فصل منظور نشده است

.هزینه جوشكاری لوله، شير و اتصال ها از نرخ های فصل دوم این فهرست بهاء به اضافه ده درصد قابل محاسبه می باشد٤–

.هزینه رادیوگرافی از فصل سوم این فهرست بهاء قابل محاسبه می باشد٥–

.هزینه برش وپخ لوله، شير واتصال ها از نرخ های فصل نهم این فهرست بهاء به اضافه بيست درصد قابل محاسبه می باشد٦–

.هزینه آليه عمليات خاآی وابنيه طبق بند ١٧ و ١٨  آليات قابل محاسبه می باشد٧–

.نرخ های مربوط به بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار جهت تا آالس ٦٠٠ می باشد٨–

.حمل مازاد بر ٣٠ آيلومتر ایستگاه ها از نرخ های فصل چهاردهم و ردیف های حمل مصالح استفاده گردد٩–
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662،190جفت اينچ1بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101001 54
735،760جفت اينچ2بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101002 54
827،730جفت اينچ3بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101003 54
882،910جفت اينچ4بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101004 54
1،438،530جفت اينچ6بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101005 54
1،746،790جفت اينچ8بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101006 54
2،328،840جفت اينچ10بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101007 54
3،334،220جفت اينچ12بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101008 54
3،889،930جفت اينچ14بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101009 54
4،667،910جفت اينچ16بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101010 54
5،834،890جفت اينچ18بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101011 54
6،668،450جفت اينچ20بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101012 54
7،338،500جفت اينچ22بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101013 54
8،561،580جفت اينچ24بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101014 54
9،426،610جفت اينچ26بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101015 54
9،513،320جفت اينچ28بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101016 54
10،121،730جفت اينچ30بستن يك جفت فلنج يا قطعات فلنج دار به يكديگر با گذاشتن واشر مربوطه به قطر 1101017 54
بستن قطعات پيچي نظير سر لوله، شير و اتصاالت ايستگاه به يكديگر شامل بارگيري، حمل و1102001

 اينچ.1/4تخليه و بستن آن به قطر 
189،420سرپيچ 54

بستن قطعات پيچي نظير سر لوله، شير و اتصاالت ايستگاه به يكديگر شامل بارگيري، حمل و1102002
 اينچ.1/2تخليه و بستن آن به قطر 

210،470سرپيچ 54

بستن قطعات پيچي نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ايستگاه به يكديگرشامل بارگيري ،حمل و1102003
 اينچ3/4تخليه و بستن آن به قطر 

236،780سرپيچ 54

بستن قطعات پيچي نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ايستگاه به يكديگرشامل بارگيري ،حمل و1102004
 اينچ1تخليه و بستن آن به قطر 

279،070سرپيچ 54

بستن قطعات پيچي نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ايستگاه به يكديگرشامل بارگيري ،حمل و1102005
 اينچ1/4 1تخليه و بستن آن به قطر 

325،580سرپيچ 54

بستن قطعات پيچي نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ايستگاه به يكديگرشامل بارگيري ،حمل و1102006
 اينچ1/2 1تخليه و بستن آن به قطر 

390،690سرپيچ 54

بستن قطعات پيچي نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ايستگاه به يكديگرشامل بارگيري ،حمل و1102007
 اينچ2تخليه و بستن آن به قطر 

488،370سرپيچ 54

181،360سر لوله اينچ1/4بريدن و دنده كردن هر سر لوله  به قطر 1103001 54
204،030سر لوله اينچ1/2بريدن و دنده كردن هر سر لوله  به قطر 1103002 54
233،170سر لوله اينچ3/4بريدن و دنده كردن هر سر لوله  به قطر 1103003 54
272،030سر لوله اينچ1بريدن و دنده كردن هر سر لوله  به قطر 1103004 54
326،440سر لوله اينچ1/4 1بريدن و دنده كردن هر سر لوله  به قطر 1103005 54
408،050سر لوله اينچ1/2 1بريدن و دنده كردن هر سر لوله  به قطر 1103006 54
544،070سر لوله اينچ2بريدن و دنده كردن هر سر لوله  به قطر 1103007 54
2،646،890عدد  اينچ1نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلي و جوشكاري به طور كامل به قطر تا 1104001 54
2 تا 4/ 1 1نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلي و جوشكاري به طور كامل به قطر 1104002

اينچ
5،293،780عدد 54
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3  تا 1/2  2نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلي و جوشكاري به طور كامل به قطر 1104003
اينچ

7،940،670عدد 54

10،587،560عدد اينچ4نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلي و جوشكاري به طور كامل به قطر 1104004 54
1105001sensing line ) شامل حمل بريدن ،خم كردن ، اتصال لوله هاي حس كننده فشار گاز ( 

  اينچ2/ 1بستن به اتصال به طور كامل به قطر تا 
1،441،920سرپيچ 54

1105002sensing line ) شامل حمل بريدن ،خم كردن ، اتصال لوله هاي حس كننده فشار گاز ( 
  اينچ1 تا  4/ 3بستن به اتصال به طور كامل به قطر

2،403،200سرپيچ 54

تهيه مصالح ، بارگيري ، حمل و باراندازي و ساخت و نصب شاسي فلزي ايستگاه و شامل1106001
ساخت پايه و اتصال ايستگاه به پايه و تعبيه پيچ هاي ترازبندي و قالب هاي حمل و نقل

ايستگاه و رنگ آميزي به طور كامل

500،760كيلوگرم 54

 پوند بر اينچ مربع تا100آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار 1107001
 متر مكعب300ظرفيت 

13،243،000ايستگاه 54

 پوند بر اينچ مربع از100آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار 1107002
 متر مكعب1000تا ظرفيت 301ظرفيت 

18،957،990ايستگاه 54

 پوند بر اينچ مربع از100آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار 1107003
 متر مكعب2000تا ظرفيت 1001ظرفيت 

24،653،020ايستگاه 54

 پوند بر اينچ مربع از100آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار 1107004
 متر مكعب6000تا ظرفيت 2001ظرفيت 

30،241،080ايستگاه 54

 پوند بر اينچ مربع از100آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار 1107005
متر مكعب10000تا ظرفيت 6001ظرفيت 

36،570،700ايستگاه 54

 پوند بر اينچ مربع از100آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار 1107006
متر مكعب20000تا ظرفيت 10001ظرفيت 

41،756،040ايستگاه 54

 پوند بر اينچ مربع از100آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار 1107007
متر مكعب30000تا ظرفيت 20001ظرفيت 

50،208،060ايستگاه 54

 پوند بر اينچ مربع از100آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار 1107008
متر مكعب50000تا ظرفيت 30001ظرفيت 

56،752،060ايستگاه 54

 پوند بر اينچ مربع از100آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار 1107009
متر مكعب80000تا ظرفيت 50001ظرفيت 

62،217،200ايستگاه 54

 پوند بر اينچ مربع از100آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار 1107010
متر مكعب120000 تا ظرفيت 80001ظرفيت 

71،156،920ايستگاه 54

22،702،160ايستگاه متر مكعب300آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك)  تا ظرفيت 1108001 54
 تا ظرفيت301آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از ظرفيت 1108002

 متر مكعب1000
35،031،510ايستگاه 54

 تا ظرفيت1001آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از ظرفيت 1108003
 متر مكعب2000

46،780،740ايستگاه 54

 تا ظرفيت2001آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از ظرفيت 1108004
 متر مكعب6000

59،135،040ايستگاه 54

 تا ظرفيت6001آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از ظرفيت 1108005
 متر مكعب10000

69،211،980ايستگاه 54

 تا ظرفيت10001آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از ظرفيت 1108006
 متر مكعب20000

80،938،930ايستگاه 54

 تا ظرفيت20001آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از ظرفيت 1108007
 متر مكعب30000

89،937،360ايستگاه 54

 تا ظرفيت30001آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از ظرفيت 1108008
 متر مكعب50000

97،775،330ايستگاه 54
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 تا ظرفيت50001آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از ظرفيت 1108009
 متر مكعب80000

108،575،980ايستگاه 54

 تا ظرفيت80001آزمايش مقاومت و نشتي ايستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از ظرفيت 1108010
 متر مكعب120000

114،677،950ايستگاه 54

4،768،710ايستگاه  كيلوگرم500بارگيري يا باراندازي ايستگاه تا وزن 1109001 54
5،628،420ايستگاه  كيلوگرم1000 تا وزن 501بارگيري يا باراندازي ايستگاه از وزن 1109002 54
7،153،060ايستگاه  كيلوگرم2000 تا وزن 1001بارگيري يا باراندازي ايستگاه از وزن 1109003 54
8،345،240ايستگاه  كيلوگرم3000 تا وزن 2001بارگيري يا باراندازي ايستگاه از وزن 1109004 54
9،537،420ايستگاه  كيلوگرم5000 تا وزن 3001بارگيري يا باراندازي ايستگاه از وزن 1109005 54
10،729،600ايستگاه  كيلوگرم8000 تا وزن 5001بارگيري يا باراندازي ايستگاه از وزن 1109006 54
11،921،770ايستگاه  كيلوگرم10000 تا وزن 8001بارگيري يا باراندازي ايستگاه از وزن 1109007 54
14،306،130ايستگاه  كيلوگرم15000 تا وزن 10001بارگيري يا باراندازي ايستگاه از وزن 1109008 54
19،074،840ايستگاه  كيلوگرم20000 تا وزن 15001بارگيري يا باراندازي ايستگاه از وزن 1109009 54
28،612،250ايستگاه  كيلوگرم30000 تا وزن 20001بارگيري يا باراندازي ايستگاه از وزن 1109010 54
34،681،520ايستگاه  كيلوگرم60000 تا وزن 30001بارگيري يا باراندازي ايستگاه از وزن 1109011 54
8،903،710ايستگاه كيلومتر30 كيلوگرم تا فاصله 500حمل ايستگاه تا وزن 1110001 54
12،908،500ايستگاه كيلومتر30 كيلوگرم تا فاصله 1000 تا  501حمل ايستگاه از وزن 1110002 54
17،198،030ايستگاه كيلومتر30 كيلوگرم تا فاصله 2000 تا  1001حمل ايستگاه از وزن 1110003 54
19،347،780ايستگاه كيلومتر30 كيلوگرم تا فاصله 3000 تا  2001حمل ايستگاه از وزن 1110004 54
22،572،850ايستگاه كيلومتر30 كيلوگرم تا فاصله 5000 تا  3001حمل ايستگاه از وزن 1110005 54
34،396،060ايستگاه كيلومتر30 كيلوگرم تا فاصله 8000 تا  5001حمل ايستگاه از وزن 1110006 54
40،129،520ايستگاه كيلومتر30 كيلوگرم تا فاصله 10000 تا  8001حمل ايستگاه از وزن 1110007 54
51،594،090ايستگاه كيلومتر30 كيلوگرم تا فاصله 15000 تا  10001حمل ايستگاه از وزن 1110008 54
60،194،280ايستگاه كيلومتر30 كيلوگرم تا فاصله 20000 تا  15001حمل ايستگاه از وزن 1110009 54
70،226،660ايستگاه كيلومتر30 كيلوگرم تا فاصله 30000 تا  20001حمل ايستگاه از وزن 1110010 54
80،259،040ايستگاه كيلومتر30 كيلوگرم تا فاصله 60000 تا  30001حمل ايستگاه از وزن 1110011 54
نصب و مونتاژ مجدد ايستگاه با شاسي مربوطه و تراز كردن آماده كردن ايستگاه جهت راه1111001

 كيلوگرم1000اندازي و آزمايش مجدد به طور كامل به وزن تا 
16،871،610ايستگاه 54

نصب و مونتاژ مجدد ايستگاه با شاسي مربوطه و تراز كردن آماده كردن ايستگاه جهت راه1111002
 كيلوگرم2000 تا 1001اندازي و آزمايش مجدد به طور كامل به وزن 

25،307،420ايستگاه 54

نصب و مونتاژ مجدد ايستگاه با شاسي مربوطه و تراز كردن آماده كردن ايستگاه جهت راه1111003
 كيلوگرم3000 تا 2001اندازي و آزمايش مجدد به طور كامل به وزن 

34،785،560ايستگاه 54

نصب و مونتاژ مجدد ايستگاه با شاسي مربوطه و تراز كردن آماده كردن ايستگاه جهت راه1111004
 كيلوگرم5000 تا 3001اندازي و آزمايش مجدد به طور كامل به وزن 

52،959،790ايستگاه 54

نصب و مونتاژ مجدد ايستگاه با شاسي مربوطه و تراز كردن آماده كردن ايستگاه جهت راه1111005
 كيلوگرم8000 تا 5001اندازي و آزمايش مجدد به طور كامل به وزن 

61،786،420ايستگاه 54

نصب و مونتاژ مجدد ايستگاه با شاسي مربوطه و تراز كردن آماده كردن ايستگاه جهت راه1111006
 كيلوگرم10000 تا 8001اندازي و آزمايش مجدد به طور كامل به وزن 

75،824،890ايستگاه 54

نصب و مونتاژ مجدد ايستگاه با شاسي مربوطه و تراز كردن آماده كردن ايستگاه جهت راه1111007
 كيلوگرم15000 تا 10001اندازي و آزمايش مجدد به طور كامل به وزن 

85،303،000ايستگاه 54
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1401گازرساني به صنايع - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل يازدهم - ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل يازدهم - ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري

نصب و مونتاژ مجدد ايستگاه با شاسي مربوطه و تراز كردن آماده كردن ايستگاه جهت راه1111008
 كيلوگرم20000 تا 15001اندازي و آزمايش مجدد به طور كامل به وزن 

94،781،110ايستگاه 54

نصب و مونتاژ مجدد ايستگاه با شاسي مربوطه و تراز كردن آماده كردن ايستگاه جهت راه1111009
 كيلوگرم30000 تا 20001اندازي و آزمايش مجدد به طور كامل به وزن 

108،558،290ايستگاه 54

نصب و مونتاژ مجدد ايستگاه با شاسي مربوطه و تراز كردن آماده كردن ايستگاه جهت راه1111010
 كيلوگرم60000 تا 30001اندازي و آزمايش مجدد به طور كامل به وزن 

121،554،010ايستگاه 54
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1401گازرساني به صنايع - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوازدهم - احداث حوضچه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

بهای واحد احداث حوضچه شيرآالت در ردیف های این فصل، شامل بهای انجام آارهای الزم به شرح زیر، مطابق نقشه های استاندارد در حوضچه١–
 :است

.انجام عمليات خاآی الزم در زمين غيرسنگی (نرم، سخت، آلنگی)،تسطيح، آب پاشی و آوبيدن آف گود–
).تهيه و ریختن بتن ١٥٠ آيلوسيمان (بتن الغر–
.هر نوع قالب بندی با تمهيدات الزم همراه با تعبيه سوراخ های محل عبور لوله ها و غيره–
.تهيه و اجرای ميلگرد–
.تهيه و اجرای بتن، با عيار ٣٠٠ آيلو سيمان–
.جاسازی و عایقكاری دور لوله ها در محل عبور از دیوارها–
.خاآبرداری عمق حوضچه–
.عایقكاری سطح خارجی دیوارهای حوضچه، با دو قشر اندود قير–
.تهيه و ریختن شن زهكش در اطراف لوله تخليه–
.خاآریزی اطراف حوضچه با خاك محل–
.تسطيح و پاك آردن محل، جمع آوری مواد زاید و خاك اضافی و حمل به محل مجاز و سایر عمليات تكميلی الزم–

واحد پرداخت بهای حوضچه شيرآالت برحسب حجم بتن مصرفی، با عيار ٣٠٠ آيلو سيمان پرتلند معمولی بوده و در صورتی آه از بتن با عيار یا٢–
سيمان متفاوت استفاده شود، اضافه بها طبق ردیف های درج شده در فصل آارهای بتنی، فهرست بهای واحد پایه رشته عمليات ساختمانی

.صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی  پرداخت می شود

بهای انجام عمليات خاآی روی سقف حوضچه، در بهای واحد ردیف های این فصل منظور نشده است و در صورت وجود اختالف بين سطح زمين٣–
طبيعی با تراز روی سقف حوضچه، بهای انجام عمليات خاآی اضافی، باید جداگانه از ردیف های مربوط در فصل آارهای خاآی و بهای عایق آاری

.سقف، از ردیف های مربوط، در فهرست بهای واحد پایه رشته عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی محاسبه شود
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1401گازرساني به صنايع - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوازدهم - احداث حوضچه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدهم - احداث حوضچه

تهيه مصالح، حمل، ساخت و نصب حوضچه بتني نقاط پتانسيل و نصب اتصاالت عايقي به1201001
SC   و مشخصات فني.6026-طور كامل . طبق نقشه 

11،317،410عدد 54

 اينچ  6 و 4 و 2تهيه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتني پيش ساخته شير مدفون 1201002
SC  و مشخصات فني.6115-به طور كامل، طبق نقشه 

6،641،130عدد 54

  اينچ  6 و 4 و 2تهيه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتني پيش ساخته شير مدفون 1201003
Blow DownSC  و6119-) اينچ به طور كامل طبق نقشه 2) دو ( با لوله تخليه (

مشخصات فني.

11،384،800عدد 54

 اينچ روي4تهيه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتني در محل نصب لوله تخليه گاز 1201004
SC   و كشخصات فني.6175- اينچ ، بطور كامل طبق نقشه 16 تا 8خط لوله هاي 

49،639،030عدد 54

 اينچ  به طور12، 10 ، 8تهيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتني هر يك از شيرهاي 1201005
SCSC  و كشخصات فني. 6118- يا 6061-كامل، طبق نقشه 

287،816،320عدد 54

 اينچ به طور كامل،12، 10، 8تهيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتني هر يك از شيرهاي 1201006
SCSC   و مشخصات فني.6063- يا 6062- طبق نقشه 

398،959،720عدد 54

 اينچ به طور كامل،12، 10، 8تهيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتني هر يك از شيرهاي 1201007
SC  و مشخصات فني.6064-طبق نقشه 

506،246،230عدد 54

 اينچ به طور كامل،12، 10، 8تهيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتني هر يك از شيرهاي 1201008
SC  و مشخصات فني6117-طبق نقشه 

372،501،840عدد 54

 اينچ به طور كامل،22 تا 16تهيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتني هر يك از شيرهاي 1201009
SC  و مشخصات فني.6065-طبق نقشه 

622،703،700عدد 54

 اينچ به طور كامل،30 تا 24تهيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتني هر يك از شيرهاي 1201010
SC  و مشخصات فني.6065-طبق نقشه 

778،650،360عدد 54
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1401گازرساني به صنايع - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سيزدهم - تهيه نقشه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

مورد نياز آار CD در آليه ردیف های این فصل، هزینه تهيه مصالح مانند لوازم التحریر، انواع آاغذ و دستگاه های دیداری و هزینه تهيه دیسكت یا١–
.منظور شده است

.هزینه تهيه آلبوم، طبق نمونه موجود نزد آارفرما در نظر گرفته شده است٢–

برای بردن و برگشت لوازم و افراد نقشه بردار و برداشت آارهای انجام شده به محل نقشه برداری و آار اجرا شده، وسيله نقليه در نرخ منظور٣–
.شده است
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1401گازرساني به صنايع - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سيزدهم - تهيه نقشه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدهم - تهيه نقشه

2 خام مسير لوله گذاري و ارائه يك نسخه اصل (كالك) و 200: 1نقشه برداري و تهيه نقشه 1301001
CD نسخه اوزاليد و يك نسخه ديسكت و يا.

77،920متر لوله 54

 خام مسير لوله گذاري و ارائه يك نسخه اصل (كالك) و1000: 1نقشه برداري و تهيه نقشه 1301002
CD . نسخه اوزاليد و يك نسخه ديسكت و يا 2

60،610متر لوله 54

 خام  مسير لوله گذاري و ارائه يك نسخه اصل (كالك) و2000: 1نقشه برداري و تهيه نقشه 1301003
CD . نسخه اوزاليد و يك نسخه ديسكت و يا 2

44،230متر لوله 54

تهيه نقشه اجرايي بر اساس اطالعات مكتسبه از حفر چاله آزمايش بر روي نسخه اوزاليد1302001
 خام200: 1

26،920متر لوله 54

تهيه نقشه اجرايي بر اساس اطالعات مكتسبه از حفر چاله آزمايش بر روي نسخه اوزاليد  1302002
 خام1000 : 1

14،960متر لوله 54

18،220متر لولهبرداشت اطالعات و ترسيم كروكي كار اجرا شده (بدون مقياس)1303001 54
18،220متر لوله200 : 1برداشت اطالعات و ترسيم كروكي كار اجرا شده روي اوزاليد 1303002 54
13،670متر لوله1000 : 1برداشت اطالعات و ترسيم كروكي كار اجرا شده روي اوزاليد1303003 54
9،110متر لوله2000 : 1برداشت اطالعات و ترسيم كروكي كار اجرا شده روي اوزاليد  1303004 54
1304001CD 9،010متر لوله و ارائه ديسكت يا 200: 1تهيه نقشه مركبي كار اجرا شده بر روي نسخه اصل نقشه  54
1304002CD 2،120متر لوله و ارائه ديسكت يا 1000 : 1تهيه نقشه مركبي كار اجرا شده بر روي نسخه اصل نقشه  54
1304003CD 1،390متر لوله و ارائه ديسكت يا 2000: 1تهيه نقشه مركبي كار اجرا شده بر روي نسخه اصل نقشه  54
1،590متر200 : 1تهيه اوزاليد از نقشه كار اجرا شده با مقياس1305001 54
400متر1000 : 1تهيه اوزاليد از نقشه كار اجرا شده با مقياس 1305002 54
200متر2000: 1تهيه اوزاليد از نقشه كار اجرا شده با مقياس 1305003 54
4،780متر مربعتهيه كاغذ مخصوص و چاپ ترانسپارانت1305004 54
320متر لوله طبق نمونه شركت200: 1تهيه آلبوم (فايل بندي) نقشه هاي 1306001 54
25،240متر لولهپياده كردن مسير1307001 54
1308001AS BUILTCD 0 ايستگاه و ارائه ديسكت يا   تهيه نقشه  54
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1401گازرساني به صنايع - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهاردهم - حمل و نقل

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

 الف – حمل و نقل شهری
نرخ های بارگيری، حمل شهری، تخليه لوله، اتصال ها و شيرهای خطوط لوله و ایستگاه های مربوط به گازرسانی به صنایع، در ردیف های این فصل١–

.منظور شده است

.در قيمت ردیف های این فصل، متوسط فاصله حمل شهری منظور شده است و از این بابت اضافه هزینه قابل محاسبه نمی باشد٢–

هزینه های مراعات نكات فنی و ایمنی مربوط به بارگيری، حمل و باراندازی لوله های فوالدی طبق مشخصات فنی در نرخ ردیف های این فصل٣–
.منظور شده است

 ب – حمل و نقل بين شهری
:چون در اغلب پروژه ها نياز به حمل لوله، شير و اتصال ها از شهری دیگر مياشد، لذا نكات زیر برای نرخ های حمل بين شهری این فصل منظور گردیده است

به طور آلی، هزینه بارگيری، حمل و باراندازی برای مصالح تهيه شده توسط پيمانكار، از محل تحویل تا انبار آارگاه و از انبار آارگاه تا محل مصرف و١–
همچنين مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست، از انبار آارگاه تا محل مصرف در ردیف های سایر فصل های این فهرست بها پيش بينی شده
است. ردیف های این فصل، به منظور پرداخت هزینه های بارگيری، حمل و باراندازی از محل تحویل تا انبار آارگاه، تنها برای مواردی آه در بندهای

.٢ و٣ درج شده است پيش بينی گردیده است

هزینه بارگيری، حمل و باراندازی مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست از محل تحویل تا انبار آارگاه، به صورت جداگانه از ردیف های مربوط در٢–
.این فصل پرداخت می شود

تبصره ١: ردیف بارگيری، حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی مصالح، تنها برای مصالح موضوع این بند پيش بينی شده است و به هيچ عنوان ردیف یاد شده، برای
.سایر مصالح آاربرد ندارد

تبصره ٢: چنانچه لوله های دریافتی از آارفرما، از محل تحویل مستقيما به آنار آانال حمل و در آنجا ریسه گردد، با توجه به اینكه هزینه مربوط در فصل
.ریسه چينی لحاظ گردیده بنابراین هزینه بارگيری، حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی مصالح به آن تعلق نمی گيرد

.مبدا حمل لوله، شيرآالت، اتصال ها و سایر مصالح تحویلی آارفرما محل تحویل مصالح یاد شده به پيمانكار است٣–

.هزینه حمل، شير آالت و اتصال ها و مصالح پوشش با استفاده از ردیف های این فصل و اعمال ضریب ٢/٥٠ محاسبه می شود٤–

:بهای حمل لوله، با استفاده از بهای واحد ردیف های این فصل و مقدار تن معادل آن آه طبق رابطه ذیل محاسبه می شود، پرداخت ميگردد٥–
      T = ٢٤×١/٢ N/n                                    

:آه در آن
 Tمقدار تن معادل =  
Nتعداد آل شاخه لوله ها =  
Nتعداد شاخه های استاندارد لوله قابل حمل با یك تریلی آه از جدول ١ به دست می آید = .

تبصره ١: چنانچه محدودیت راه ها و پل های مسير امكان حمل لوله مطابق جدول ١ را مقدور ننماید، تعداد شاخه ها بر اساس نظر مهندس مشاور
.تعيين خواهد شد

.تبصره ٢: در صورتی آه لوله دارای پوشش پلی اتيلن یا هر نوع عایق دیگر باشد، قيمت ردیف های این فصل به اضافه ٥ درصد پرداخت ميشود

تبصره ٣: در صورتی آه ضخامت لوله ها براساس جدول شماره ١ بين ضخامت های مندرج در جدول باشد نزدیكترین ضخامت مالك محاسبه
.خواهد بود

.در صورتی آه حمل مصالح در راه های خاآی و شنی انجام شود، بهای واحد ردیف های این فصل به اضافه ٣٠ درصد، پرداخت ميشود٦–

مبنای تعيين مسافت حمل، نزدیكترین راه طبق  آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و ترابری است، و در مورد راه هایی آه در دفترچه یاد شده،٧–
.مسافتی برای آنها تعيين نشده است، با در نظر گرفتن آوتاهترین فاصله، طبق نظر مهندس مشاور، فاصله آنها تعيين می شود
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2،220متر  اينچ عايق نشده1بارگيري يا باراندازي لوله  فوالدي به قطر 1401001 54
3،280متر  اينچ عايق نشده2بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401002 54
5،020متر  اينچ عايق نشده3بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401003 54
8،810متر  اينچ عايق نشده4بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401004 54
11،400متر  اينچ عايق نشده6بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401005 54
12،020متر  اينچ عايق نشده8بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401006 54
13،670متر  اينچ عايق نشده10بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401007 54
17،970متر  اينچ عايق نشده12بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401008 54
19،010متر  اينچ عايق نشده14بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401009 54
25،350متر  اينچ عايق نشده16بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401010 54
32،930متر  اينچ عايق نشده18بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401011 54
38،180متر  اينچ عايق نشده20بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401012 54
43،910متر  اينچ عايق نشده22بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401013 54
47،460متر  اينچ عايق نشده24بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401014 54
53،760متر  اينچ عايق نشده26بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401015 54
57،670متر  اينچ عايق نشده28بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401016 54
65،050متر  اينچ عايق نشده30بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1401017 54
3،330متر  اينچ عايق  شده1بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402001 54
4،730متر  اينچ عايق  شده2بارگيري و باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402002 54
7،190متر  اينچ عايق  شده3بارگيري و باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402003 54
12،570متر  اينچ عايق  شده4بارگيري و باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402004 54
16،320متر  اينچ عايق  شده6بارگيري و باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402005 54
16،950متر اينچ عايق شده8بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402006 54
18،880متر اينچ عايق شده10بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402007 54
26،020متر اينچ عايق شده12بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402008 54
27،460متر اينچ عايق شده14بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402009 54
35،310متر اينچ عايق شده16بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402010 54
43،910متر اينچ عايق شده18بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402011 54
49،700متر اينچ عايق شده20بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402012 54
57،270متر اينچ عايق شده22بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402013 54
61،260متر اينچ عايق شده24بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402014 54
67،550متر اينچ عايق شده26بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402015 54
74،590متر اينچ 28بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402016 54
82،270متر اينچ عايق شده30بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1402017 54
47،880عدد  اينچ فوالدي2بارگيري يا باراندازي شير به قطر 1403001 54
86،180عدد  اينچ فوالدي3بارگيري يا باراندازي شير به قطر 1403002 54
123،110عدد  اينچ فوالدي4بارگيري يا باراندازي شير به قطر 1403003 54
179،530عدد  اينچ فوالدي6بارگيري يا باراندازي شير به قطر 1403004 54
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383،390عدد اينچ فوالدي8بارگيري  يا باراندازي شير به قطر 1403005 54
759،530عدد اينچ فوالدي10بارگيري يا باراندازي شير به قطر 1403006 54
981،060عدد اينچ فوالدي12بارگيري  يا باراندازي شير به قطر 1403007 54
1،308،080عدد اينچ فوالدي14بارگيري يا باراندازي شير به قطر 1403008 54
1،681،810عدد اينچ فوالدي16بارگيري  يا باراندازي شير به قطر 1403009 54
2،140،490عدد اينچ فوالدي18بارگيري يا باراندازي شير به قطر 1403010 54
2،377،380عدد اينچ فوالدي20بارگيري يا باراندازي شير به قطر 1403011 54
2،615،120عدد اينچ فوالدي22بارگيري يا باراندازي شير به قطر 1403012 54
2،905،690عدد اينچ فوالدي24بارگيري يا باراندازي شير به قطر 1403013 54
3،050،400عدد اينچ فوالدي26بارگيري يا باراندازي شير به قطر 1403014 54
3،431،700عدد اينچ فوالدي28بارگيري يا باراندازي شير به قطر 1403015 54
3،921،950عدد اينچ فوالدي30بارگيري يا باراندازي شير به قطر 1403016 54
12،040عدد  اينچ 2بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404001 54
19،150عدد  اينچ3بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404002 54
23،940عدد  اينچ4بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404003 54
39،900عدد  اينچ6بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404004 54
102،240عدد اينچ8بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404005 54
214،050عدد اينچ10بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404006 54
294،320عدد اينچ12بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404007 54
385،990عدد اينچ14بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404008 54
588،630عدد اينچ16بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404009 54
784،850عدد اينچ18بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404010 54
941،820عدد اينچ20بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404011 54
1،177،270عدد اينچ22بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404012 54
1،308،080عدد اينچ24بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404013 54
1،471،590عدد اينچ26بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404014 54
1،681،810عدد اينچ28بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404015 54
1،962،120عدد اينچ30بارگيري يا باراندازي سه راه يا زانو فوالدي به قطر 1404016 54
2،440عدد  اينچ1بارگيري يا باراندازي تبديل ، در پوش ،ولدولت به قطر 1405001 54
4،890عدد  اينچ2بارگيري يا باراندازي تبديل ، در پوش ،ولدولت به قطر 1405002 54
8،160عدد  اينچ3بارگيري يا باراندازي تبديل ، در پوش ،ولدولت به قطر 1405003 54
17،410عدد  اينچ4بارگيري يا باراندازي تبديل ، در پوش ،ولدولت به قطر 1405004 54
26،890عدد  اينچ6بارگيري يا باراندازي تبديل ، در پوش ،ولدولت به قطر 1405005 54
73،030عدد اينچ8بارگيري يا باراندازي تبديل، در پوش، ولدولت به قطر 1405006 54
136،100عدد اينچ10بارگيري يا باراندازي تبديل، درپوش، ولدولت به قطر 1405007 54
186،870عدد اينچ.12بارگيري يا باراندازي تبديل، درپوش، ولدولت به قطر 1405008 54
235،450عدد اينچ14بارگيري يا باراندازي تبديل، درپوش، ولدولت به قطر 1405009 54
294،320عدد اينچ16بارگيري يا باراندازي تبديل، درپوش، ولدولت به قطر 1405010 54
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341،240عدد اينچ18بارگيري يا باراندازي تبديل، درپوش، ولدولت به قطر 1405011 54
413،080عدد اينچ20بارگيري يا باراندازي تبديل، درپوش، ولدولت به قطر 1405012 54
461،670عدد اينچ22بارگيري يا باراندازي تبديل، درپوش، ولدولت به قطر 1405013 54
523،230عدد اينچ24بارگيري يا باراندازي تبديل، درپوش، ولدولت به قطر 1405014 54
588،630عدد اينچ26بارگيري يا باراندازي تبديل، درپوش، ولدولت به قطر 1405015 54
692،510عدد اينچ28بارگيري يا باراندازي تبديل، درپوش، ولدولت به قطر 1405016 54
840،910عدد اينچ30بارگيري يا باراندازي تبديل، درپوش، ولدولت به قطر 1405017 54
4،310عدد  اينچ1بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406001 54
8،620عدد  اينچ2بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406002 54
18،140عدد  اينچ3بارگيري و باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406003 54
19،950عدد  اينچ4بارگيري و باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406004 54
32،860عدد اينچ6بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406005 54
83،650عدد اينچ8بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406006 54
156،970عدد اينچ10بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406007 54
214،050عدداينچ12بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406008 54
261،620عدد اينچ14بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406009 54
336،360عدد اينچ16بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406010 54
385،990عدد اينچ18بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406011 54
470،910عدد اينچ20بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406012 54
523،230عدد اينچ22بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406013 54
588،630عدد اينچ24بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406014 54
672،730عدد اينچ26بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406015 54
784،850عدد اينچ28بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406016 54
941،820عدد اينچ30بارگيري يا باراندازي فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1406017 54
1،094،710تنبارگيري  يا باراندازي مصالح كارفرما نوار، قير و لوازم مربوط به عايقكاري1407001 54
3،510متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت1حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408001 54
4،710متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت2حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408002 54
6،270متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت3حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408003 54
13،130متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت4حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408004 54
18،580متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت6حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408005 54
26،130متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت8حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408006 54
38،000متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت10حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408007 54
59،720متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت12حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408008 54
61،170متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت14حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408009 54
83،600متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت16حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408010 54
89،570متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت18حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408011 54
92،890متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت20حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408012 54
125،400متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت22حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408013 54

49



1401گازرساني به صنايع - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهاردهم - حمل و نقل

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهاردهم - حمل و نقل

143،320متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت24حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408014 54
200،650متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت26حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408015 54
218،100متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت28حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408016 54
238،870متر اينچ عايق نشده به هر ضخامت30حمل شهري لوله فوالدي به قطر 1408017 54
5،020متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت1حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409001 54
6،720متر اينچ عايق  شده به هر ضخامت2حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409002 54
8،960متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت3حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409003 54
15،480متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت4حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409004 54
21،810متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت6حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409005 54
28،500متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت8حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409006 54
42،510متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت10حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409007 54
61،170متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت12حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409008 54
64،310متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت14حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409009 54
86،490متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت16حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409010 54
92،890متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت18حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409011 54
96،470متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت20حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409012 54
132،000متر اينچ عايق  شده به هر ضخامت22حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409013 54
152،010متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت24حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409014 54
209،010متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت26حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409015 54
228،010متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت28حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409016 54
254،630متر  اينچ عايق  شده به هر ضخامت30حمل شهري لوله فوالدي  به قطر 1409017 54
49،470متر  اينچ2حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410001 54
89،040متر  اينچ3حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410002 54
127،200متر  اينچ4حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410003 54
178،970متر  اينچ6حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410004 54
356،150متر  اينچ8حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410005 54
556،480متر اينچ10حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410006 54
712،300عدد  اينچ12حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410007 54
962،560عدد  اينچ14حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410008 54
1،430،310عدد  اينچ16حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410009 54
1،712،250عدد  اينچ18حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410010 54
2،482،400عدد اينچ20حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410011 54
2،743،840عدد اينچ22حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410012 54
3،053،620عدد اينچ24حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410013 54
3،135،670عدد اينچ26حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410014 54
3،589،020عدد اينچ28حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410015 54
4،108،810عدد اينچ30حمل شهري شير فوالدي به قطر 1410016 54
12،370متر  اينچ2حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411001 54
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19،790متر  اينچ3حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411002 54
24،730متر اينچ4حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411003 54
39،570عدد  اينچ6حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411004 54
95،230عدد  اينچ8حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411005 54
156،210عدد اينچ10حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411006 54
311،050عدد  اينچ12حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411007 54
416،400عدد  اينچ14حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411008 54
614،690عدد   اينچ16حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411009 54
832،810عدد  اينچ18حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411010 54
992،960عدد  اينچ20حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411011 54
1،352،320عدد  اينچ22حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411012 54
1،494،670عدد اينچ24حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411013 54
1،805،390عدد  اينچ26حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411014 54
2،054،400عدد  اينچ28حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411015 54
2،383،110عدد  اينچ30حمل شهري  سه راه يا زانو  فوالدي به قطر 1411016 54
4،600متر  اينچ2حمل شهري  تبديل يا در پوش فوالدي  به قطر 1412001 54
7،830متر  اينچ3حمل شهري  تبديل يا در پوش فوالدي  به قطر 1412002 54
17،990متر  اينچ4حمل شهري  تبديل يا در پوش فوالدي  به قطر 1412003 54
26،580عدد  اينچ6حمل شهري  تبديل يا در پوش فوالدي  به قطر 1412004 54
67،200عدد  اينچ8حمل شهري  تبديل يا در پوش فوالدي  به قطر 1412005 54
101،180عدد اينچ10حمل شهري تبديل يا درپوش فوالدي به قطر 1412006 54
194،110عدد اينچ12حمل شهري تبديل يا درپوش فوالدي به قطر 1412007 54
243،560عدد اينچ14حمل شهري تبديل يا درپوش فوالدي به قطر 1412008 54
303،730عدد اينچ16حمل شهري تبديل يا درپوش فوالدي به قطر 1412009 54
363،620عدد اينچ18حمل شهري تبديل يا درپوش فوالدي به قطر 1412010 54
437،580عدد اينچ20حمل شهري تبديل يا درپوش فوالدي به قطر 1412011 54
551،430عدد اينچ22حمل شهري تبديل يا درپوش فوالدي به قطر 1412012 54
604،230عدد اينچ24حمل شهري تبديل يا درپوش فوالدي به قطر 1412013 54
709،260عدد اينچ26حمل شهري تبديل يا درپوش فوالدي به قطر 1412014 54
851،110عدد اينچ28حمل شهري تبديل يا درپوش فوالدي به قطر 1412015 54
1،027،200عدد اينچ30حمل شهري تبديل يا درپوش فوالدي به قطر 1412016 54
5،940متر  اينچ1حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي به قطر 1413001 54
8،900متر  اينچ2حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي  به قطر 1413002 54
17،810متر  اينچ3حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور فوالدي  به قطر 1413003 54
20،610متر  اينچ4حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413004 54
30،700عدد اينچ6حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413005 54
77،420عدد اينچ8حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413006 54
114،890عدد  اينچ10حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413007 54
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224،500عدد  اينچ12حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413008 54
277،600عدد  اينچ14حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413009 54
353،660عدد اينچ16حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413010 54
416،400عدد اينچ18حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413011 54
496،480عدد  اينچ20حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413012 54
604،230عدد  اينچ22حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413013 54
676،160عدد  اينچ24حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413014 54
816،130عدد اينچ26حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413015 54
960،930عدد اينچ28حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413016 54
1،145،730عدد  اينچ30حمل شهري  فلنج ساده يا فلنج كور  فوالدي به قطر 1413017 54
580،200تن كيلومتر باراندازي مصالح30بارگيري، حمل بين شهري تا 1414001 54
9،460تن/كيلومتر كيلومتر75 بر كيلومتر، تا فاصله 30حمل مصالح، نسبت به مازاد 1415001 54
6،380تن/كيلومتر كيلومتر150 بر كيلومتر، تا فاصله 75حمل مصالح، نسبت به مازاد 1415002 54
4،020تن/كيلومتر كيلومتر300 بر كيلومتر، تا فاصله 150حمل مصالح، نسبت به مازاد 1415003 54
3،310تن/كيلومتر كيلومتر450 بر كيلومتر، تا فاصله 300حمل مصالح، نسبت به مازاد 1415004 54
2،840تن/كيلومتر كيلومتر750 بر كيلومتر، تا فاصله 450حمل مصالح، نسبت به مازاد 1415005 54
2،360تن/كيلومتر بر كيلومتر750حمل مصالح، نسبت به مازاد 1415006 54
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0مصالح پاي كار4101001 54
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معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

پيوست ٢– دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه
این دستورالعمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهيه شده است. از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته ، باید به تناسب

.ماهيت و نياز آن آار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

 تعاریف١-
تجهيز آارگاه، عبارت از عمليات، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام دهد، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع١-١

. پيمان ، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان ، ميسر شود

ساختمان های پشتيبانی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبانی عمليات اجرایی ، مورد بهره برداری قرار می گيرند ، مانند١–٢
آارگاه های سرپوشيده ، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آرماتوربندی ، باطری سازی ، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات پيش
ساخته و مانند آن ، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت، انبارهای سرپوشيده، انبار مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكار ، اتاق محل

. ترانسفورماتورها و مولدهای برق ، ایستگاه سوخت رسانی

ساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستقر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، مانند١–٣
دفاتر آار ، نمازخانه ، مهمان سرا ، ساختمان های مسكونی ، غذاخوری ، آشپزخانه ، نانوایی ، فروشگاه ،  درمانگاه ، رختشویخانه ، تلفنخانه ،

. پارآينگ های سرپوشيده

محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانال های هدایت آب و تمهيدات دیگر١–٤
برای حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين های ورزشی ، پارآينگ های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه

. ، تامين تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن ، آب ، برق ، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار ، از سوی آارفرما تامين و١–٥
. تحویل پيمانكار می شود . مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته  ، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود

انبار آارگاه ، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جانمایی تجهيز آارگاه ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت١–٦
. دستورالعمل های مربوط ، از  آنها استفاده می شود

. راه دسترسی، راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه متصل آند١–٧

. راه های سرویس، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می شود١–٨

راه های ارتباطی، راه هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرضه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه١–٩
.راه های دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

١–١٠ راه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه قبال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع
.پيمان قطع شده است ، احداث شود

١–١١ منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ساختمان ها ، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث یا
نصب در آارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل ، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين ، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره

. برداری از آنهاست

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

. است

روش تهيه برآورد٢-
مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی٢–١

ترین روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن
آارگاه این پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزینه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در
برابر ردیف های مورد نظر ، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پيمان ،
پيشبينی آند. برای ساختمان هایی آه احداث ميشود ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها
منظور می شود . در مورد ساختمان های پيش ساخته ، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان ها ، مانند قابهای فلزی ، هزینه حمل
و نصب ، استهالك و سرمایه گذاری آنها ، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور می شود . در
. پيمان هایی آه از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه برای آل آار تهيه می گردد

ساختمان ها ، تأسيسات و راه هایی آه در برآورد هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ميگردد ، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر ٢–٢
گرفته می شود . به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره
برداری پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شده به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در
اسناد و مدارك پيمان درج شود . در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه
اجرای آار منظور می شود . چنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأمين ساختمان های مسكونی ، اداری ،
پشتيبانی و عمومی یا سایر موارد ، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پيشبينی می شود استفاده گردد ،
با توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف های فصل های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و
برچيدن آارگاه ،منظور نمی گردد و صرفا” هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد

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

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

چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه را به عهده بگيرد ، آه آارهای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و ٢–٤
متعلقات آن ،نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخــت تعرفه های ثابت برق ( دیماند ) و هزینه های انشعاب
و اشتراك برق و سایر آارهای  مشابه است ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و
هزینه ای از این بابت در تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور نخواهد شد . چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه 

. آن برآورد و پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آار ، باقيمانده جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود
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در صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب رابه عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبكه لوله ٢–٥
آشی آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای
مشابه است ، یا احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط

 . خصوصی پيمان درج شــده و هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود
چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب، به عهـده آارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در

. پایان آار ، جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد
چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی ٢–٦

شود. در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارفرما باشد، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز
و بر چيدن آارگاه منظور نخواهد شد. در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما 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 آارگاه پيش بينی می

. شود
با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به عهده آارفرماست، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٢–٧

قسمتی از زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازسوی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و
.هزینه اجاره آن  را جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نماید

به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع ٢–٨
 . تسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پيمانكار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آند

هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات، آهنگری ، تراشكاری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب های واحد ٢–٩
. ردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شود

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

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

٢–١٢ هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسری (هزینه مستمر آارگاه) این فهرست بها پيش بينی شده است. در
کارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامين غذای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهيز و برچيدن

.کارگاه منظور می شود
در آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه ، در آارگاه ضروری است ، شمار استفاده آننده از غذا، ٢–١٣

. درشرایط خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور ميشود
پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز ٢–١٤

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

. فهرست بهــای پایه رشتـه راه ، راه آهن و باند فرودگاه  محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شود
٢–١٦نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ،

. هزینه اجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف های ٤٢٠٣٠٠١ و ٤٢١٣٠٠١ و  ٤٢١٤٠٠١ ٢–١٧

فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود . در صورتی آه در موارد استثنایی . این هزینه از حد تعيين
شده ، بيشتر باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور

.مهندسی  برسد
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز ، به ميزان ٦ درصد مبلغ برآورد هزینه ٢–١٧–١

.اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز  ، به ميزان ٦ درصد مبلغ برآورد ٢–١٧–٢

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
٢–١٧–٣ آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله آمربندی و تغذیه نفت و گاز  ، به ميزان ٦ درصد مبلغ برآورد

 .هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
٢–١٧–٤ آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته گاز رسانی به صنایع ، به ميزان ٦ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون

.هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله گاز شهری فوالدی ٥ درصد / پلی اتيلن ٦ درصد مبلغ برآورد ٢–١٧–٥

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
در آارهایی آه برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یك رشته فهرست بها استفاده می شود ، هرگاه حد مبلغ تجهيز ٢–١٧–٧

برچيدن آارگاه رشتههای بكار رفته آه طبق بندهای ٢-١٧-١ تا ٢-١٧-٥ ، تعيين می شود یكسان نباشد ، عددی بين ٥ درصد تا ٦
. درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هر یك از رشته ها محاسبه ميشود

شرایط آلی٣-
 

پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و٣–١
. پس از تأیيد مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمين آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های اجرایی و٣–٢
سازمان 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 موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به٣–٣

انجام برساند. در مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيدن آارگاه در اسناد و مدارك پيمان درج شده باشد
. ، پيمانكار ملزم به رعایت آن است

تعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد ٣–٤
بر موارد یا مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است ، به هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام
نمی شود . چنانچه طبق شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير آند ، مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز

. اضافی ، تنها برای قيمت جدید (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید) ، قابل پرداخت است
هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند ٤ ، تا سقف مبلغ پيش بينی٣–٥

. شده در ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

پيمانكار ، موظف است به هزینه خود، ابنيه و ساختمان های آارگاه را برای تجهيز آارگاه احداث می آند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند آتش ٣–٦ 
. سوزی و سيل ، بيمه آند

ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی آارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام آار برچيده شوند .٣–٧
تجهيزات و مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه ( به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ) ، متعلق به پيمانكار است . به جز ساختمان ها و
قطعات پيش ساخته ، چنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توســط پيمانكار در زمين آارفرما اجرا شده است ، مورد نياز آارفرما
باشد ، بهای مصالح بازیافتی آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانكار ، ساختمان ها و
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. تأسيسات یادشده ، به آارفرما واگذار می شود

 نحوه پرداخت٤-

در پيمان هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش بينی شده است هزینه هر یك از٤–١ 
.ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محاسبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شود

تبصره : هزینه ردیف هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام ميشود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد ، به تناسب
پيشرفت آن بخش از آار محاسبه می شود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود ، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و

. پرداخت می شود

٤–١–١ هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانكار ، در صورت وضعيت ها منظور می شود.

. ٤–١–٢ هزینه برچيدن آارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه ، در صورت وضعيت منظور و پرداخت می شود

روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش بينی شده است برای آارهای مربوط به فهرست های بهای واحد پایه ٤–٢
رشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز، خطوط لوله آمربندی و تغذیه نفت و گاز، خطوط لوله گاز رسانی شهری، گاز رسانی به

: صنایع و خطوط لوله روزمينی جریانی نفت

. ــ  ٤٥ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه برای شروع عمليات پيمان الزم است
. ــ  ٤٥ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيمان

.ــ  ١٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ،پس از برچيدن آارگاه

تبصره: در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن
.پيش بينی نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد
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 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

0مقطوعتامين و تجهيز دفاتر كار پيمانكار4201001 54
0مقطوعتامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي كارگران4201002 54
تامين يك وعده غذاي كارفرما، مهندسين مشاور و آزمايشگاه (در صورت ذكر تعداد مشخص4202001

در پيمان)
0مقطوع 54

تامين هزينه تجهيز انبارهاي سر پوشيده، ساختمان هاي پشتيباني و آزمايشگاه پيمانكار موارد4203001
مشابه

0مقطوع 54

0مقطوعتامين آب و برق و شبكه هاي مربوط و سوخت كارگاهي4204001 54
0مقطوعتامين سيستم هاي مخابراتي كارگاه4204002 54
0مقطوعتامين سيستم گازرساني كارگاه4204003 54
0مقطوعبارگيري، حمل و باراندازي ماشين آالت و تجهيزات به كارگاه و بر عكس4205001 54
تامين وسايل و تجهيزات الزم جهت حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي يا جوي هاي شهري4206001

موجود در محدوده كارگاه
0مقطوع 54

0مقطوعتامين و تجهيز انبار مواد منفجره4207001 54
0مقطوعتامين و تجهيز ساختمان هاي عمومي4208001 54
0مقطوعمحوطه سازي داخل كارگاه4209001 54
0مقطوعتامين اياب و ذهاب كارگاه4210001 54
تامين آزمايشگاه و تاريكخانه با تجهيزات مربوط و تجهيز كارگاه براي انجام آزمايش هاي4211001

پرتونگاري
0مقطوع 54

0مقطوعبيمه تجهيز كارگاه4212001 54
0مقطوعبرچيدن كارگاه4213001 54
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وزارت نفت

 - شرح اقالم هزينه باالسري3پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

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

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

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

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

١–٥   هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
١–٦   هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
١–٧   هزینه  آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی.

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.

١–١٢ هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.
١–١٣ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

١–١٤ هزینه های متفرقه،شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.
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.
این هزینه، از نوع هزینه  هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

٢–١ هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
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.
٢– ٢ هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:

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

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.

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

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

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.
٢–٧  هزینه  های تهيه مدارک فنی و تحویل کار.

٢–٧–١ هزینه های تهيه عکس و فيلم.
).٢Shop Drawings–٧–٢ هزینه تهيه نقشه های کارگاهی (

).٢As-Built Drawings–٧–٣ هزینه تهيه نقشه های چون ساخت  (
٢–٧–٤ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.

٢–٧–٥ هزینه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
٢–٧–٦ هزینه  های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

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  ای در
هزینه  های باالسری در نظر گرفته نشده است.

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

توضيح ٣.در طرح های غير عمرانی(غير سرمایه ای) چون هزینه های ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه
های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت  آن ها  در هزینه های باالسری، در نظر گرفته نشده است.
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ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام استان ها ردی

ف

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

١٫٠٣ سایر شهرستان های استان آذربایجانشرقی

١٫٠٥ اروميه-خوی

آذربایجانغربی ٢١/١٢ چالدران-تكاب-سردشت

١/٠٧ سایر شهرستان های استان آذربایجانغربی

١/٠٣ خلخال-گرمی-آوثر
اردبيل ٣

١ سایر شهرستان های استان اردبيل

١/١٠ سميرم (دناآوه) - خوروبيابانك
اصفهان ٤

١ سایر شهرستان های استان اصفهان

١/٠٥ طالقان-آسارا
البرز ٥

١ سایر شهرستان های استان البرز

١/١٨ مهران و دهلران 
ایالم ٦

١/١٣ سایر شهرستان های استان ایالم

١/٢٠ جزایر خارگ و فارسی

بوشهر ٧١/١٠ دیر-جم-آنگان

١/٠٤ سایر شهرستان های استان بوشهر

١/٠٨ فيروزآوه

تهران ٨١/٠٤ شميرانات- دماوند

١ سایر شهرستان های استان تهران

١/١٣ آوهرنگ چهارمحال و
بختياری ٩

١/٠٦ سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری

١/٢٠ نهبندان

خراسان جنوبی ١٠١/١٠ بيرجند

١/١٣ سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی

١/١٤ درگز-آالت - خواف

خراسان رضوی ١١
١/١٠ بردسكن- تایباد- رشتخوار

١ مشهد

١/٠٦ سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

١/٠٦ بجنورد
خراسان شمالی ١٢

١/١٠ سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

١/٠٦ اللی-مسجدسليمان- ایذه - باغ ملك

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

١/٠٣ سایر شهرستان های استان خوزستان

١/٠٩  ماه نشان- طارم

زنجان ١٤١/٠٤ زنجان

١/٠٦ سایر شهرستان های استان زنجان

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

سيستان و
بلوچستان ١٦

١/١٧ خاش-چاه بهار - زابل

١/١٢ زاهدان

١/٢٥ سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان 
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معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

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

فارس ١٧١  شيراز- آباده-مرودشت-آازرون-فسا

١/٠٤ سایر شهرستان های استان فارس

١/١٠ الموت
قزوین ١٨

١/٠٥ سایر شهرستان های استان قزوین

١/٠٦ خلجستان-نوفل لوشاتو
قم ١٩

١/٠٤ سایر شهرستان های استان قم

١/١٧ بانه

آردستان ٢٠١/١٣  سقز -مریوان-سرو آباد

١/١٠ سایر شهرستان های استان آردستان

١/١٣ آهنوج-منوجان

آرمان ٢١
١/٠٨ جيرفت-عنبرآباد

١ آرمان-رفسنجان

١/٠٤ سایر شهرستان های استان آرمان

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

١/٠٩ سایر شهرستان های استان آرمانشاه

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

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

گلستان ٢٤١/١٢ مراوه تپه

١/٠٦ سایر شهرستان های استان گلستان

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

١ سایر شهرستان های استان گيالن

١/١٢ اليگودرز-پلدختر-دلفان
لرستان ٢٦

١/٠٨ سایر شهرستان های استان لرستان

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

مازندران ٢٧١/٠٦ رامسر-تنكابن-سوادآوه-گلوگاه 

١/٠٤ سایر شهرستان های استان مازندران

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

١/٠٣ سایر شهرستان های استان مرآزی

١/٢٠ جزیره ایوموسی

هرمزگان ٢٩١/١٥ جاسك و جزیره قشم

١/٠٤ بندر عباس

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

یزد ٣١
١/٠٥ سایر شهرستان های استان یزد
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 - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد5پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

در پيمان هایی آه برای تهيه برآورد هزینه اجرای آنها، از این فهرست بها استفاده شده است، چنانچه در چارچوب موضوع پيمان، اجرای آارهایی الزم شود آه
:برای آنها مقدار در برآورد هزینه اجرای آار موجود نباشد، برای تعيين بهای واحد این نوع آارها به شرح زیر عمل خواهد شد

در صورتی آه ردیف آارهای یاد شده(شرح و بهای واحد) در این فهرست بها(آه برآورد هزینه اجرای آار با استفاده از آن تهيه شده است)  موجود١–
 .باشد، از ردیف های موجود این فهرست بها، به عنوان قيمت جدید استفاده خواهد شد

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،پژوهش و فناوری قابل  پرداخت خواهد بود

ردیف هایی آه قيمت آنها طبق بند ١ تعيين می شود، مشابه ردیف های این فهرست بها، مشمول اعمال تمام ضریب های مندرج در پيمان (مانند٢–
.ضریب پيشنهادی پيمانكار و برحسب مورد سایر ضریب های مربوط)   می گردد 

.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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وزارت نفت

- حمل و نقل6پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

جدول ١ – ظرفيت تریلی بر حسب تعداد شاخه استاندارد لوله فوالدی 

(حمل جاده)

ضخامت لوله ( هزارم اینچ)

١٠٩ قطر اسمی (اینچ) ١٣٣ ١٤١ ١٥٤ ١٧٢ ١٨٨ ٢١٩ ٢٥٠ ٣١٢ ٣٤٤ ٣٧٥ ٤٣٨

١ ــ ٧٩٤ ٧٩٤ ٦٨٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

١/٢  ١ ــ ٥٠٥ ٤٦٣ ٤١٤ ٣٩٢ ٣٣٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

٢ ٥٠٤ ٤١٣ ٣٩٧ ٣٦٩ ٣٣٠ ٣٠٢ ٢٦٧ ٢٣٥ ــ ــ ــ ــ

٣ ــ ٢٤١ ٢٥١ ٢٧٧ ٢٤٧ ٢٢٧ ٢٢٠ ١٩٦ ــ ــ ــ ــ

٤ ــ ٢١٤ ٢١٠ ١٨٦ ١٦٦ ١٥٤ ١٣٣ ١١٧ ٩٦ ٨٩ ــ ٧٠

٦ ــ ــ ١٣٦ ١٢٥ ١١١ ١٠٣ ٨٩ ٧٨ ٦٤ ٥٨ ٥٣ ٤٦

٨ ــ ــ ــ ــ ٨٦ ٧٨ ٦٥ ٥٩ ٤٨ ٤٤ ٤٠ ٣٥

١٠ ــ ــ ــ ــ ــ ٦٣ ٤٤ ٤٤ ٣٩ ٣٥ ٣٣ ٢٧

١٢ ــ ــ ــ ــ ــ ٣٥ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٢

١٤ ــ ــ ــ ــ ــ ٣٣ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٥ ٢٤ ٢٠

١٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٨

١٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٥

٢٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٩ ١٩ ١٩ ١٧ ١٧ ١٤

٢٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣

٢٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١١

٢٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨

٢٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨

٣٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨
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