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١ دستورالعمل کاربرد

٢ کليات

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

۶ فصل دوم- آزمايشات آنترل آيفيت جوش

٨ فصل سوم- عايقكاری

١١ فصل چهارم- تعمير و سرويس شيرهاي فوالدي

١٣ فصل پنجم- نصب اتصاالت پلی اتيلن

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

١٩ فصل هفتم- آزمايش و راه اندازی

٢١ فصل هشتم - برش لوله و استقرار لوله

٢٣ فصل نهم- حفاظت از زنگ

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

٢٩ فصل یازدهم- انشعابات خانگی و تجاری

٣١ فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور

٣۴ )AS BUILTفصل سيزدهم- اصالح نقشه های اجرا شده (

٣۶ فصل چهاردهم- آارهای عمومی

٣٨ - مصالح پای آار١پيوست

٣٩ - دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه٢پيوست

۴٣ - شرح اقالم هزينه باالسری٣پيوست

۴۴  - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

۴۶ - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد۵پيوست
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دستورالعمل آاربرد

-بهاى رشته تعميرات خطوط لوله آمربندى، تغذیه و شبكه گاز شامل این دستورالعمل (دستورالعمل آاربرد)، آليات، مقدمه فصل١-فهرست
بها به شرح زیر است :هاى فهرست ها و پيوست ها، شرح و بهاى واحد ردیف
پيوست ١: مصالح پاى آار 

پيوست ٢: دستور العمل تجهيز و بر چيدن آارگاه 
هاى باالسرى پيوست ٣: شرح اقالم هزینه
اىپيوست ۴: ضریبهاى منطقه

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

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

بها به نحوى تهيه شده است آه اقالم عمومى آارهاى رشته تعميرات خطوط لوله آمربندى، تغذیه وهاى این فهرست ١-٢ شرح ردیف
اى مورد نياز آار  باشد، آه اقالم آنشبكه گاز در نظر گرفته شده است را زیر پوشش قرار دهد، در مواردى آه مشخصات فنى و اجرایى ویژه

بها تطبيق نكند ، شرح ردیف مناسب برای آن اقالم تهيه و در انتهاى گروه مربوط با شماره ردیف جدید درج هاى این فهرست با شرح ردیف
دار، باهاى ستارهشود. این ردیف ها با عالمت ستاره مشخص شده(*) و بعنوان ردیفهای ستارهدار ناميده ميشود. بهاى واحد ردیفمى

شود هرگاه نفت محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج مىروش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در آارهاى صنعت
هاى ستاره دار مورد نياز باشد متن الزم تهيه و به انتهاى فصل مربوط با شماره جدید اضافه ميگردد .دستورالعملى براى نحوه پرداخت ردیف

هاى هر فصل باها در آینده، ردیفهاى مورد نياز و همچنين امكان افزایش ردیفبها به منظور سهولت دسترسى به ردیف٢-٢ در این فهرست
هاى فهرست بها، شامل نههاى جداگانه با شماره مشخص تفكيك شده است. شماره ردیفتوجه به ماهيت آنها، به گروهها و یا زیر فصل

رقم است آه به ترتيب از سمت چپ دو رقم اول به ترتيب شماره رسته و رشته فهرست بها دو رقم دوم، شماره فصل، دو رقم سوم شماره
زیر فصل و سه رقم آخر به شماره ردیف اختصاص داده شده است .

ها، بهاى آنها به صورت درصدی از بهاى واحد ردیف یا ردیف هایی یا روش دیگر، تعيين٣-٢ برای هر یك از اقالمى آه در آليات یا مقدمه فصل
شود و بهاى واحد آن به روش تعيين شده  میاى با شماره و شرح مناسب در زیرفصل مربوط پيش بينىشده است باید ردیف جداگانه

محاسبه می گردد در مقابل ردیف یاد شده درج شود .
بها موجود است، اما بدون بهاى واحد هستند به روش تعيين شده در بند ٢-١هایى آه شرح آنها در این فهرست۴-٢ بهاى هر واحد ردیف

شود .تهيه مى
هاى موضوع بند ٢-١ و ٢-۴ باید هنگام تهيه برآورد هزینه اجراى به تایيد کارفرما برسد.۵-٢ شرح و بهاى ردیف

بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجراى آار،هاى فهرستهاى ٢-١ و ٢-۴ با اعمال ضریب ۶-٢ در آارهایى آه جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف
هاى یاد شده را همراه بابيشتر از سی درصد باشد، کارفرما باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه، شرح و بهاى ردیف 

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

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

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

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

٣-٧-٢- ضریب منطقهای مطابق پيوست ۴ .
هاى اجرایى و مشخصات فنى، محاسبه شده و بر حسب ردیفهاى٨-٢ براى بر آورد هزینه اجراى هر آار، مقادیر اقالم آن بر اساس نقشه

شود .هاست، تهيه مىشوند . فهرستى آه شامل شماره، شرح، واحد، بهاى واحد، مقدار و مبلغ ردیفگيرى مىاین فهرست بها اندازه
در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهاى واحد آن ردیف است از جمع مبلغ ردیف هاى مربوط به هر فصل، مبلغ هر فصل و

آید. ضریب باالسرى، ضریب منطقه ای به جمع مبلغبها براى آار مورد نظر به دست مىهاى فهرستها، جمع مبلغ ردیفاز جمع مبلغ فصل
شود .ها به صورت خطی ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه به آن افزوده مىردیف

هاى ١و ٣ و ۵ ضميمه, مجموعه تهيه شده،ها، و پيوستنتيجه،بر آورد هزینه اجراى آار خواهد بود، به مدارك یاد شده، آليات، مقدمه فصل
شود. بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجراى آار ناميده مىبه عنوان فهرست

٣- مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد باید مشخصات آامل مصالح، تجهيزات و همچنين منبع تهيه آنها و به طور آلى هر نوع
اطالعاتى درباره آنها را، آه از نظر قيمت موثر بوده و الزم است پيمانكار برای ارايه پيشنهاد قيمت نسبت به آن آشنایى داشته باشد، تهيه

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

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

١
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آليات 

ها و شرح ردیفها، اجزای غير قابل تفكيك و مكمل یكدیگر هستند. ١–مفاد آليات مقدمه فصل

آننده مشخصات آامل آار نيست، بلكه بهای واحد هر یك ازها و آليات به تنهایی تعيينها و شرح درج شده در مقدمه فصل٢–شرح ردیف
 بها مطابقتها در صورتی قابل پرداخت است آه آار طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعيين شده در این فهرستردیف

داشته باشد.

هایبها متوسط هزینه اجرای آارهای مربوط به رشته تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذیه و شبكه گاز بوده و هزینه٣–قيمتهای این فهرست
آالت و ابزار و همچنين تامين مصالح مورد نياز (به استثنای مصالحی آه تامين آن به عهده کارفرماتعمير و به آارگيری نيروی انسانی، ماشين

جایی مصالح در آارگاه، اتالف مصالح و به طور آلی، اجرای آامل آار با رعایت مشخصاتمی باشد ) بارگيری، حمل و باراندازی مصالح، جابه
 بها پيش بينی شده است .های این فهرست عمومی در بهای واحد ردیفHSEفنی و الزامات و رويه هاي نظام مديريت 

بها قيمتهای آاملی برای انجام آار ، طبق نقشه و مشخصات فنی است، هيچ گونه اضافه بهایی بابت سختیهای این فهرست۴–قيمت
های آم یا زیاد، تعبيه سوراخ، بارگيری، حمل، باراندازی، پراکندگی طول خط، سختی آار و صعوبتهای دیگرزمين عمق یا ارتفاع انحنا ،دهنه

بها برای آن نرخی یا اضافه بها پيش بينی شده است، قابل آند، جز آنكه به صراحت در این فهرستتر یا مخصوصآه اجرای آار  را مشكل
پرداخت نيست.

های روزهای دیگر یا مقایسه آن با قيمتبها با فهرستهای این فهرست بها با یكدیگر یا مقایسه این فهرستگيری از مقایسه فصل۵–با نتيجه
با استناد به تجزیه قيمت یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی جز آن آه به صراحت تعيين شده است، قابل پرداخت نيست.

بها آه دستور العملی برای نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد، نافذ خواهد بود.۶–در هر بخش از این فهرست

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

هایی آه نوع سيمان مشخص نشده است منظور سيمان پرتلند تيپ دو است.٨–در ردیف

٩–نمونه یا آاتالوگ فنی مصالح و تجهيزات مورد نياز باید از نظر تطبيق با مشخصات فنی، قبل از سفارش باید به تایيد آارفرما برسد.

 است آه (NOMINAL DIAMETER)١٠–منظور از قطر آه دراین فهرستبها،برای لوله ها اتصاالت و شيرها به آار برده شده است ،قطر نامی 
المللی درج شده است.در جدولهای سازندگان و استانداردهای بين

هاستجلسههای اجرایی، دستورآارها و صورتگيری آارها بر اساس ابعاد آارهای انجام شده، آه مطابق ابعاد درج شده در نقشه١١–اندازه
گيرد.ها صورت میبا توجه به مفاد آليات و مقدمه فصل

هایبها باشد بهای واحد آن با توجه به بهای قطر١٢–در صورتی آه قطر لوله مورد نياز، بين دو قطر متوالی درج شده در ردیفهای این فهرست
یابی محاسبه ميگردد.قبل و بعد آن به روش ميان

ها و ميلگردها، حفر ترانشه١٣–عملياتی آه پس از انجام آار پوشيده ميشود و امكان بازرسی آامل آنها بعدًا ميسر نيست، مانند گودبرداری
های اجرایی، مشخصات فنی و دستور آارها حين اجرای آار و قبل از پوشيده شدن با نماینده آارفرما /داخل بتن باید مطابق آنها با نقشه

مهندس مشاور صورتجلسه شود.

١۴–بابت تاثير آبدار بودن (جمع شدن آب در آانال ) در بازدهی آار آن قسمت از عمليات واقع شده در این منطقه، عالوه بر منظور آردن هزینه
آبكشی در فصل آارهای خاآی ١٠(ده) درصد اضافه بها به ردیفهای فصل مربوط اعمال ميشود.

های این فهرست اضافه بهایی به شرح زیر تعلق ميگيرد.١۵–در صورت وجود هر یك از شرایط زیر به نرخ

١۵–١– تعميرات و انجام عمليات در مجاورت لوله فعال نفتی،گاز و قطار شهری (مترو ) ١۵ درصد 

های پر ترافيك در روز ٢۵ درصدها و تقاطع١۵–٢– تعميرات و انجام عمليات در خيابان

١۵–٣– تعميرات و انجام عمليات در شب ١۵ درصد 

های پرترافيك هر شهر در مدارك مناقصه شرح گردد.ها و تقاطعتوضيح: محدوده خيابان

های نصب شده بههای حمل و بارگيری و باراندازی آليه قطعات تعویضی و تعميراتی اعم از لوله و اتصاالت و شيرآالت و.... از محل١۶–هزینه
بهای واحد ها درج شده است.انبار پيمانكار یا آارفرما تا شعاع ٣٠ آيلومتر و بالعكس به محل نصب در قيمت

 های مشابه در سایر فهرست هایتوان ردیف١٧–در آارهایی آه جهت برآورد هزینه اجرای آنها ردیفی در این فهرست بها موجود نباشد می
بها با اعمال ضریب ١/٣٠ به عنوان ضریب آارهای تعميراتی استفاده نمود.

های این فهرست منظور شده است. در هزینه (HSE) های رعایت آليه موارد ایمنی، زیست محيطی ١٨–هزینه

١٩–کليه کارها ميبایست طبق ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز و نشریه های ۵۵ و ١٠١ سازمان برنامه و بودجه کشور انجام پذیرد.

٢٠–چنانچه طبق توافق کارفرما و پيمانکار، مصالحی که تامين آنها در تعهد کارفرماست توسط پيمانکار تامين گردد، بهای آن براساس اسناد

٢
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مورد تایيد کارفرما بعالوه ١۴ درصد هزینه باالسری محاسبه می شود. به هزینه مصالح یاد شده ضریبهای پيمان اعمال نميشود و مشمول
تعدیل آحاد بها نيز نخواهند بود.

ماهه چهارم سال ١٣٩۶ محاسبه شده است.های سهبها بر مبنای قيمت ٢١–این فهرست 

٣
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مقدمه:

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

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

هزینه اصالح لوله های معيوب در مواردی آه پيمانكار طبق صورت جلسه لوله ها را سالم تحویل گرفته است به عهده پيمانكار٣.
های مربوط بهاست و در مواردی آه لوله های طبق صورت جلسه، لوله  های معيوب تحویل پيمانكار شده است، هزینه اصالح از ردیف 

صورت جداگانه به پيمانكار پرداخت ميشود.

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

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

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

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

های سالم در قيمت ها منظور شده است. هزینه سنگ زدن و آماده آردن سر لوله٨.

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

۴
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بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

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

٢٨۴،٨١٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی تا ٠١٠١٠١ ۶٣

 اينچ با هر۶ اينچ تا ٣جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی از ٠١٠١٠٢
ضخامت

٧٩۶،٧٨٠سرجوش ۶٣

١،٠٧۶،٢۴٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٨جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٣ ۶٣

٢،٠٩٩،٣٣٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١٠جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠۴ ۶٣

٢،٧۶۶،٩٢٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١٢جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠۵ ۶٣

٣،٢۶۵،٩٣٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١۴جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠۶ ۶٣

٣،۶٢۴،٢۵٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١۶جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٧ ۶٣

٣،٨٠٧،٠٩٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١٨جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٨ ۶٣

۴،٣٢٢،٠٩٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢٠جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٩ ۶٣

۴،٧٩۵،١۴٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢٢جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١٠ ۶٣

۵،١٢٠،٢۴٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢۴جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١١ ۶٣

۵،۴٩٢،۶٢٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢۶جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١٢ ۶٣

۵،۶٩۵،۵٩٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢٨جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١٣ ۶٣

۶،٢٢٩،٧۶٠سرجوشاينچ با هر ضخامت٣٠جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١۴ ۶٣

٧،۴٩٧،٨۴٠سرجوشاينچ با هر ضخامت٣۶جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١۵ ۶٣

٩،٩۵۵،۴٨٠سرجوشاينچ با هر ضخامت۴٨جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١۶ ۶٣

١٢،۵١۶،۴٠٠سرجوشاينچ با هر ضخامت۵۶جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١٧ ۶٣

 اينچ بطور آامل به١نصب ولدولت فوالدی يا سه راهی تخليه تا ٠١٠١١٨
همراه سوراخ آردن لوله اصلی در آانال يا حوضچه

۴٧٣،۵٨٠عدد ۶٣

 اينچ بطور آامل٢ تا ١/۴  ١نصب ولدولت فوالدی يا سه راهی تخليه ٠١٠١١٩
به همراه سوراخ آردن لوله اصلی در آانال يا حوضچه

١،٠۴٣،۶١٠عدد ۶٣

 اينچ بطور آامل٣ و ١/٢ ٢نصب ولدولت فوالدی يا سه راهی تخليه ٠١٠١٢٠
به همراه  سوراخ آردن لوله اصلی در آانال يا حوضچه

١،٣٣٣،٠۴٠عدد ۶٣

اينچ بطور آامل به همراه  ۴نصب ولدولت فوالدی يا سه راهی تخليه ٠١٠١٢١
سوراخ آردن لوله اصلی در آانال يا حوضچه

١،٩٣٩،٠١٠عدد ۶٣

۵
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مقدمه 

 بها آه در اجرای آار تعميرات پيش ميآید های این فهرست١. این فصل برای انجام آزمایشات آنترل آيفيت جوش بر شرح ردیف
استفاده می شود.

 هایی آه توسط پيمانكار دارای مجوز، یا شرآت پرتونگاری مجاز انجام شود، پيش بينی شده است و٢.ردیفهای این فصل برای آزمایش
استفاده از آن در سایر موارد مجاز نيست.

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

٣ از ماده ١۵ آليات اين فهرست بها تعلق نميگيرد.)–مندرج در بند ١۵

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

 هایخانه با تجهيزات آن و تاسيسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینها و همچنين هزینه۵.هزینه تامين و استقرار آزمایشگاه و تاریك
ها، تامين وسيله نقليه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در هزینه های تجهيز و برچيدنمربوط به آماده نمودن دستگاه 

آارگاه منظور شده است.

۶.هزینههای فيلم و تفسير رادیوگرافی در نرخهای این فصل منظور نشده است.

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

توان از ردیف اآيپ روز استفاده شود.ها آمتر از موارد ذیل باشد می٨.در صورتی آه تعداد رادیوگرافی سرجوش

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

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

.های ١٨ الی ٢٢ اینچ آمتر از ۵ سرجوش باشد٣ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

.های ٢۴ الی ٣٠ اینچ آمتر از ۴ سرجوش باشد۴ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

های باالتر از ٣۶ اینج آمتر از ٣ سرجوش یك اآيپ / روز۵ رادیوگرافی سرجوش–٨

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

۶

www.oilindustry.ir
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فصل دوم- آزمايشات آنترل آيفيت جوش

٢٨١،۴٨٠سرجوش اينچ٢پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١ ۶٣

۴۵٩،٣٧٠سرجوش اينچ۶ اينچ تا ٣پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٢ ۶٣

۵۵۶،٧٢٠سرجوشاينچ٨پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٣ ۶٣

۶٣۶،٨۶٠سرجوشاينچ١٠پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠۴ ۶٣

٧٠۶،۴٣٠سرجوشاينچ١٢پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠۵ ۶٣

٨٠٨،٣٢٠سرجوشاينچ١۴پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠۶ ۶٣

٩٣۴،٠۶٠سرجوشاينچ١۶پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٧ ۶٣

١،٠۵٠،٨١٠سرجوشاينچ١٨پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٨ ۶٣

١،١۵٠،٩٢٠سرجوشاينچ٢٠پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٩ ۶٣

١،٢٣۴،٣٢٠سرجوشاينچ٢٢پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١٠ ۶٣

١،٣٣٠،٧۵٠سرجوشاينچ٢۴پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١١ ۶٣

١،۴١٩،۴۶٠سرجوشاينچ٢۶پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١٢ ۶٣

١،۵٢٠،٨۵٠سرجوش اينچ٢٨پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١٣ ۶٣

١،۶٣٧،٨۴٠سرجوشاينچ٣٠پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١۴ ۶٣

٢،١٢٩،١٩٠سرجوشاينچ٣۶پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١۵ ۶٣

٢،۴٣٣،٣٧٠سرجوشاينچ۴٨پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١۶ ۶٣

٢،٨٣٨،٩٣٠سرجوشاينچ۵۶پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١٧ ۶٣

۴،٧۵٣،٨٣٠اکيب روزپرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی٠٢٠٢١٨ ۶٣

٧



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم- عايقكاری

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

این فصل برای انجام عایقكاری بر شرح ردیف های این فهرست بها آه در اجرای آار تعميرات پيش ميآید استفاده ميشود.١.

جایی های الزم، تامين و به آارگيری نيروهای انسانی، ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی مورد نياز،هزینه استقرار، جابه٢.
 های این فصل منظور شده است.در قيمت ردیف

ها منظور نشده است. ليكن هزینه های انبار آردن اینبهای تهيه مصالح اندود (پرایمر)، قطران جامد و نوارها در قيمت ردیف٣.
-اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، خرد آردن قطران، حمل از انبار پيمانكار به پای آار و تمامی هزینه 

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

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

گردد.

، اندازهگيری ضخامت(BONDTEST)، چسبندگی(HOLYDAY DETECTOR)های منفذیابی  های مربوط به انجام آزمایشهزینه۵.
پوشش و هزینه تعميرات بعد از آزمایش، در قيمت ردیف  ها منظور شده است.

جایی داخل آارگاه، دپوسازی و های مربوط به جابه های ثابت، هزینهآاری در آارگاه های مربوط به تميزآاری و عایقدر ردیف۶.
آماده سازی برای حمل به انبار پيمانكار، منظور شده است. 

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

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

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

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

آاری های این فصل برای هر مورد تا یك متر منظور شده است در صورتی آه مازاد بر عمليات مربوط به تكميل و تعمير عایق١١.
باشد.یك متر باشد، از فهرست بهای خطوط لوله آمربندی و تغذيه نفت و گاز با اعمال ضریب ١/٣٠ قابل محاسبه می

٨



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم- عايقكاری

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم- عايقكاری

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠١
 اينچ٢سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر تا 

٨٩،٨٨٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٢
 اينچ تا٣سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر  از 

 اينچ۶

١٠٢،٧٢٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٣
 اينچ٨سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر  

١١٠،١٢٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠۴
اينچ١٠سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

١١٧،٠٠٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠۵
اينچ١٢سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر

١٢۶،٢۵٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠۶
 اينچ١۴سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

١٣۶،٩۵٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٧
 اينچ١۶سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

١۴۶،٩٨٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٨
 اينچ١٨سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

١۵٧،۶٧٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٩
 اينچ٢٠سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

١٧٠،۵٣٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١٠
 اينچ٢٢سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

١٨٠،٩٨٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١١
 اينچ٢۴سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٢٠٨،١٢٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١٢
 اينچ٢۶سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٢٢٢،٠٠٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١٣
اينچ٢٨سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٢٣٧،٨۵٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١۴
اينچ٣٠سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٢۵٣،۴٧٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١۵
 اينچ٣۶سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٣٩١،٣٩٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١۶
 اينچ۴٨سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

۶٢۶،٢٣٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١٧
 اينچ۵۶سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاری سرد به قطر 

٨٩۴،۶١٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده يا پلی اتيلن  لوله به٠٣٠١١٨
 اينچ٢قطر تا 

١١۴،٧٧٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن برای لوله٠٣٠١١٩
  اينچ.۶تا٣به قطر 

١٣۶،٠٢٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٢٠
 اينچ.٨لوله به قطر 

١۵۶،٩۵٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٢١
 اينچ.١٠لوله به قطر 

١٨٣،۶٣٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٢٢
 اينچ.١٢لوله به قطر 

٢٠٣،٣٠٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٢٣
 اينچ.١۴لوله به قطر 

٢٢۵،٨٩٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٢۴
 اينچ.١۶لوله به قطر 

٢۵٨،٠٧٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٢۵
 اينچ.١٨لوله به قطر 

٢٩٢،۴٨٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٢۶
 اينچ.٢٠لوله به قطر 

٣٣٢،٣۶٠مورد ۶٣

٩



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم- عايقكاری

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم- عايقكاری

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٢٧
 اينچ.٢٢لوله به قطر 

٣۶۵،۶٠٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٢٨
 اينچ.٢۴لوله به قطر 

٣٨٩،٨٨٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٢٩
 اينچ.٢۶لوله به قطر 

۴١٩،٣١٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٣٠
 اينچ.٢٨لوله به قطر 

۴۵٠،٢٢٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٣١
 اينچ.٣٠لوله به قطر 

۴٨۴،١٠٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٣٢
 اينچ.٣٢لوله به قطر 

۵١٧،۴٩٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٣٣
 اينچ.٣۴لوله به قطر 

۵۶٢،٧٧٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن برای لوله٠٣٠١٣۴
 اينچ.٣۶به قطر 

۶١۶،٧۴٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٣۵
 اينچ.٣٨لوله به قطر 

۶٨٢،١۵٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٣۶
 اينچ.۴٠لوله به قطر 

٧۵٠،٣۶٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٣٧
 اينچ.۴٢لوله به قطر 

٨٣٣،٧٣٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١٣٨
 اينچ.۴۴لوله به قطر 

٩٣٧،٩۵٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن برای لوله٠٣٠١٣٩
 اينچ.۴۶به قطر 

١،٠٧١،٩۴٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١۴٠
 اينچ.۴٨لوله به قطر 

١،٢۵٠،۶٠٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١۴١
 اينچ.۵٢لوله به قطر 

١،۶٣١،٢٢٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاری لوله های از پيش عايق شده با پلی اتيلن  برای٠٣٠١۴٢
 اينچ.۵۶لوله به قطر 

٢،٠۴۶،۴۴٠مورد ۶٣

١٠



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم- تعمير و سرويس شيرهاي فوالدي

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

آاری و اندود ماستيك روی شيرها محاسبه شده است.آاری، روانقيمتهای این فصل برای گریس١.

آاری و اندود ماستيك روی شيرها و اتصاالت فوالدی هزینه استقرار نفرات، ماشين آالت وآاری و رواندر نرخ مربوط به گریس٢.
جابهجايی دستگاه ها و تهيه لوازم و مواد مصرفی به غير از گريس، گريس خور و ماستيك در بهای رديف های اين فصل منظور

شده است.

چنانچه شيرها و اتصاالت در موقع تحویل به پيمانكار آه در صورت جلسه تحویل درج شده باشد، هزینه اصالح و رفع نواقص با٣.
قيمت جدید محاسبه و به پيمانكار پرداخت می شود.

های چون ساخت،آاری شيرها شامل شناسایی محل شيرها با استفاده از نقشهآاری و روان۴.  رديف هاي بازديد، گریس
های مجازبرداشتن درب حوضچه، تميزآاری روی شير و داخل حوضچه ها و جمع آوری خاك و مازاد داخل حوضچه و حمل به محل 

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

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

١١
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بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم- تعمير و سرويس شيرهاي فوالدي

٣٧،٢۶٠مورد اينچ٣/۴بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ميتراستاپ ٠۴٠١٠١ ۶٣

٩٧،٨٢٠مورداينچ٢بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٢ ۶٣

١١١،٧٩٠مورداينچ۴بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٣ ۶٣

١٣٠،۴٢٠مورداينچ۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠۴ ۶٣

٢۵۶،١٩٠مورداينچ٨بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠۵ ۶٣

٣٢۶،٠۶٠مورداينچ١٠بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠۶ ۶٣

٣٩۵،٩٢٠مورد اينچ١٢بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير٠۴٠١٠٧ ۶٣

۴۴٢،۵٠٠مورداينچ١۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٨ ۶٣

۴٨٩،٠٨٠مورداينچ١٨بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٩ ۶٣

۵٣۵،۶۶٠مورد اينچ٢٠بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١٠ ۶٣

۵٨٢،٢۴٠مورد اينچ٢٢بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١١ ۶٣

۶٢٨،٨٢٠مورد اينچ٢۴بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١٢ ۶٣

۶٧۵،۴٠٠مورد اينچ٢۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١٣ ۶٣

٧٢١،٩٨٠مورد اينچ٢٨بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١۴ ۶٣

٧۶٨،۵۶٠مورد اينچ٣٠بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١۵ ۶٣

٨٣٨،۴٣٠مورد اينچ٣۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١۶ ۶٣

٩٣١،۵٩٠مورد اينچ۴٨بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١٧ ۶٣

١،٠٢۴،٧۵٠مورداينچ۵۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١٨ ۶٣

۶٩،٨٧٠مورد ميليمتر١۶٠ الي ۶٣بازديد،بازوبست آردن شيرهای پلی اتيلن ٠۴٠١١٩ ۶٣

٩۴،٣۶٠عدد اينچ در حوضچه٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٢٠ ۶٣

١٠٧،٨۴٠عدد اينچ در حوضچه۴ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٢١ ۶٣

١٢۵،٨٢٠عدد اينچ در حوضچه۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٢٢ ۶٣

١۵٠،٩٨٠عدداينچ در حوضچه٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٢٣ ۶٣

١٧١،۵٧٠عدد اينچ در حوضچه١٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٢۴ ۶٣

٢۴٣،١٢٠عدد اينچ در حوضچه١٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٢۵ ۶٣

٣٢٠،۵٣٠عدد اينچ در حوضچه١۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٢۶ ۶٣

۴٩٢،٧۵٠عدد اينچ در حوضچه١٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٢٧ ۶٣

۶٢۵،٠٨٠عدد اينچ در حوضچه٢٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٢٨ ۶٣

٧٣۴،٠۴٠عدد اينچ در حوضچه٢٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٢٩ ۶٣

٨۴٢،٢٢٠عدد  اينچ در حوضچه٢۴ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٣٠ ۶٣

١،٠٠٠،١٣٠عدد اينچ در حوضچه٢۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٣١ ۶٣

١،٠۶۶،٨١٠عدد اينچ در حوضچه٢٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٣٢ ۶٣

١،١٧۶،۶٣٠عدد  اينچ در حوضچه٣٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٣٣ ۶٣

١،٣٧٩،۴٩٠عدد اينچ در حوضچه٣۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٣۴ ۶٣

١،۶۶۶،٨٩٠عدد  اينچ در حوضچه۴٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٣۵ ۶٣

١،٧٧٨،٠١٠عدد اينچ در حوضچه۵۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۴٠١٣۶ ۶٣

 اينچ شامل برداشت پوشش۶ تا ٢تعمير شيرهای مدفون سايز ٠۴٠١٣٧
عايق شير و تعمير و عايقكاری شير با عمليات مكانيكی(بدون

عمليات خاآی) بطور آامل

٨٣٧،٢٣٠مورد ۶٣
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معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

شده است. خطوط لوله گاز شهری محاسبه اتيلنپلی اتصاالت نصب برای فصل این هایقيمت ١.

نشده است. منظور  هاردیف قيمت در لوله روی خاك مجدد برگرداندن و لوله روی از خاك برداری هزینه٢.

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

.ميشود پرداخت پيمانكار به و محاسبه جدید قيمت تعيين با

در رديف های مربوط به نصب زين پلياتيلن هزينه آليه عمليات نصب از جمله سوراخكاری لوله منظور شده است.۴.

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

 

١٣
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فصل پنجم- نصب اتصاالت پلی اتيلن

 ميليمتر داخل٢۵نصب اتصاالت پلی اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠١
آانال

٢٢٠،١٧٠عدد ۶٣

ميليمتر داخل۶٣نصب اتصاالت پلی اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٢
آانال

٢٧٣،٠٩٠عدد ۶٣

 ميليمتر  داخل٩٠نصب اتصاالت پلی اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٣
آانال

٣١۵،۵٧٠عدد ۶٣

ميليمتر داخل١١٠نصب اتصاالت پلی اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠۴
آانال

٣٧٣،٧٠٠عدد ۶٣

ميليمتر  داخل١٢۵نصب اتصاالت پلی اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠۵
آانال

۴٧٣،٣۵٠عدد ۶٣

 ميليمتر داخل١۶٠نصب اتصاالت پلی اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠۶
آانال

۵٩١،۶٩٠عدد ۶٣

٢٠ ميليمتر با خروجی ۶٣نصب زين پلی اتيلن فيوژن دار روی لوله ٠۵٠١٠٧
 ميليمتر  داخل آانال۴٠الي 

٣١۴،١٩٠عدد ۶٣

٢٠ميليمتر با خروجی ٩٠نصب زين پلی اتيلن فيوژن دار روی لوله ٠۵٠١٠٨
 ميليمتر داخل آانال۴٠الي 

۵٩۶،١١٠عدد ۶٣

٢٠ ميليمتر با خروجی ١١٠نصب زين پلی اتيلن فيوژن دار روی لوله ٠۵٠١٠٩
 ميليمتر داخل آانال۴٠الي 

۶٩۵،۴٧٠عدد ۶٣

٢٠ ميليمتر با خروجی ١٢۵نصب زين پلی اتيلن فيوژن دار روی لوله ٠۵٠١١٠
 ميليمتر  داخل آانال۴٠الي 

٧٣٢،٠٧٠عدد ۶٣

٢٠ميليمتر با خروجی ١۶٠نصب زين پلی اتيلن فيوژن دار روی لوله ٠۵٠١١١
 ميليمتر داخل آانال۴٠الي 

٨٠٢،۴۶٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١١٢
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال٢۵ اينچ در ٣/۴قطر 

۴٨١،۴٩٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١١٣
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال٢۵ اينچ در ١قطر 

۵۴۵،۶٩٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١١۴
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال۴٠ اينچ در ١قطر 

۶١١،٩٩٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١١۵
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال۴٠ اينچ در ١/٢۵قطر 

۶۶٨،١٩٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١١۶
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال۶٣ اينچ در ٢قطر 

٧١١،٧٧٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١١٧
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال٩٠ اينچ در ۴قطر 

٨٠٢،۴٨٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١١٨
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال٩٠ اينچ در ۶قطر 

٩١٩،٧٠٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١١٩
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال١١٠ اينچ در ۴قطر 

٩٣۵،۴۶٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٢٠
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال١١٠ اينچ در ۶قطر 

١،٠۵۶،١٧٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١٢١
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال١٢۵ اينچ در ۴قطر 

١،٠٧٣،۴٨٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٢٢
 ميليمتر در کنار یا  داخل آانال١٢۵ اينچ در ۶قطر 

١،٢٩۴،١٢٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٢٣
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال١٢۵ اينچ در ٨قطر 

١،۶٣٧،٠۶٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٢۴
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال١۶٠ اينچ در ۶قطر 

٢،١٨٢،٧۵٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتيلن با نصب يك بوشن پلی اتيلن به٠۵٠١٢۵
ميليمتر در کنار یا داخل آانال١۶٠ اينچ در ٨قطر 

٣،٢٧۴،١٢٠عدد ۶٣
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فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

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

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

های باز شده به انبار آارفرما یا پيمانكار تا شعاع سیهای حمل و باراندازی آليه قطعات تعویضی و تعميری از محلهزینه٣.
های این فصل منظور شده است.آيلومتر و یا بالعكس در ردیف 

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

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

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

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

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

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

های ذیل از مبلغ آل ردیف مربوط ميباشد.

درصدشرحردیف

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

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

درصدشرحردیف

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

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

های این فصل منظور نگردیده است.بوده و در قيمت
 بهای ردیف های تعميرات اساسی گرمکن شامل: کليه عمليات باز و بست کردن، بيرون کشيدن کویل، تميزکاری، زنگزدایی١۴.

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

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

باشد.

١۵
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فصل ششم- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)

 اينچ ايستگاه های تقليل۶ تا ٢باز و بسته آردن آنتورهای توربينی ٠۶٠٢٠١
فشار به انضمام روغن کاری و اندازه گيری جهت آاليبراسيون

٧٨۶،۶۵٠مورد ۶٣

 اينچ ايستگاه های تقليل١٢ تا ٨باز و بسته آردن آنتورهای توربينی ٠۶٠٢٠٢
فشار به انضمام روغن کاری و اندازه گيری جهت آاليبراسيون

١،١٧٩،٩٨٠مورد ۶٣

 اينچ ايستگاه های١۶ تا ١۴باز و بسته آردن آنتورهای توربينی ٠۶٠٢٠٣
تقليل فشار به انضمام روغن کاری و اندازه گيری جهت آاليبراسيون

٢،۶۶٣،۵۵٠مورد ۶٣

٩٣،۵٠٠موردباز و بسته آردن فشارسنج ها و دما سنج ها و تصحيح آننده ها٠۶٠٢٠۴ ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠۵
متر مكعبی شامل(رگوالتورها،شات١٠٠٠٠  به ظرفيت تا CGSفشار 

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

١١،١٨٨،۴٠٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠۶
 متر مكعبی٢٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

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

٢٠،١۵٨،٢۶٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠٧
 متر مكعبی٣٠٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

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

٢۶،۵٩۴،٨٧٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠٨
 متر مكعبی۵٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

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

٢٩،۵۴٩،٨۵٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٠٩
 متر مكعبی٨٠٠٠٠ تا ۵٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

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

٣۵،١۶٨،٣٩٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢١٠
 متر مكعبی١٢٠٠٠٠ تا ٨٠٠٠٠به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

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

۴۴،٣۴١،٧٩٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢١١
 متر مكعبی٢٠٠٠٠٠  تا ١٢٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

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

۵٠،۶٧۶،٣٣٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢١٢
  متر مكعبی٢٠٠٠٠٠  به ظرفيت باالتر از  CGSفشار 

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

۶٣،٣۴۵،۴١٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢١٣
 شامل(رگوالتورها،شات آف١٠٠٠٠  به ظرفيت  تا CGS/TBSفشار  

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

١۶،٧٨٢،۶٠٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢١۴
 متر مكعبی٢٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGS/TBSفشار 

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

٢٧،۶٣٩،٠٣٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢١۵
متر مكعبی١٠٠٠٠ به ظرفيت  تا TBS,DRSفشار 

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

٧،۴۵٨،٩٣٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢١۶
 متر مكعبی٢٠٠٠٠تا  ١٠٠٠٠به ظرفيت باالتر از TBS,DRSفشار 

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

١٣،٨١٩،۵٢٠مورد ۶٣

١۶

www.oilindustry.ir


١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

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

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

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

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢١٧
 متر مكعبی٢٠٠٠٠به ظرفيت باالتر ازTBS,DRSفشار 

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

٢٢،١١١،٢٣٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمير اساسی تاسيسات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢١٨
فشار و اندازه گيری صنعتی،تجاری مسكونی  

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

۴،٧١٩،٩٠٠مورد ۶٣

 وCGSبازديد و تنظيم و سرآشی دوره ای ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢١٩
 متر مکعب.٣٠٠٠٠ تا ظرفيت  CGS/TBSيا 

٣٧۴،٠٠٠مورد ۶٣

 وCGSبازديد و تنظيم و سرآشی دوره اي ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٢٠
متر مکعب.١٠٠٠٠٠ تا ظرفيت  ٣٠٠٠٠ باالتر از CGS/TBSيا 

۵۶١،٠٠٠مورد ۶٣

 وCGSبازديد و تنظيم و سرآشی دوره اي ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٢١
 متر مکعب.١٠٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGS/TBSيا 

٧۴٧،٩٩٠مورد ۶٣

بازديد و تنظيم و سرآشی دورهاي ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٢٢
tbs/drsبا هر ظرفيت 

١٨٧،٠٠٠مورد ۶٣

بازديد و تنظيم و سرآشی دوره ای ايستگاه های تقليل فشار تجاری٠۶٠٢٢٣
صنعتی عمده

١١٢،٢٠٠مورد ۶٣

  یا  CGSشستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار ٠۶٠٢٢۴
CGS/TBS بهمراه شاسی و فونداسيون٣٠٠٠٠  به ظرفيت تا  
مربوطه

۶٧٢،۶۴٠مورد ۶٣

  یا  CGSشستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار ٠۶٠٢٢۵
CGS/TBS   به همراه١٠٠٠٠٠  تا ٣٠٠٠٠  به ظرفيت باالتر از 

شاسی و فونداسيون مربوطه

٨٢٢،١١٠مورد ۶٣

  یا  CGSشستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار ٠۶٠٢٢۶
CGS/TBS به همراه شاسی و١٠٠٠٠٠  به ظرفيت باالتر از 

فونداسيون مربوطه

١،٠۵٧،٠٠٠مورد ۶٣

یاTBSشستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار ٠۶٠٢٢٧
DRSبه همراه شاسی و فونداسيون مربوطه

۵٠٢،۴۴٠مورد ۶٣

شستشو و نظافت تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه٠۶٠٢٢٨
گيری تجاری صنعتی و عمده به همراه شاسی و فونداسيون مربوطه

۴١٨،٧٠٠مورد ۶٣

رفع نشتی از شيرآالت، اتصاالت  و تجهيزات ايستگاه های تقليل٠۶٠٢٢٩
MRS,DRS,TBS,CGS/TBS,CGSفشار 

٩٣،۵٠٠مورد ۶٣

تا ظرفيت  CGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٣٠
 ليتری .۵٠٠٠

۵٣،٢٧٧،۴۵٠مورد ۶٣

 با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٣١
 ليتری.١٠٠٠٠ تا ۵٠٠٠از 

۶٨،۴٧١،٠۵٠مورد ۶٣

 با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٣٢
 ليتری .٢٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠از 

٨٢،٧۵٣،۴٨٠مورد ۶٣

 با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٣٣
 ليتری .٣٠٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠از 

١٠١،٧٠۵،٩٣٠مورد ۶٣

 با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٣۴
 ليتری .۵٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠از 

١٢٢،۶٢٧،٢٨٠مورد ۶٣

با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٣۵
ليتری.٨٠٠٠٠ تا ۵٠٠٠٠از 

١۴۴،۴۵٩،٨٠٠مورد ۶٣

با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسی گرمكن های گازی ٠۶٠٢٣۶
 ليتری .٨٠٠٠٠از 

١۵٩،١۵١،٠٩٠مورد ۶٣

سرويس و تعمير قسمت های برقی هيتر ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٣٧
cgs-cgs/tbs

۶۴٢،٢٩٠مورد ۶٣

گريس آاری و بازو بسته نمودن شيرهای ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٣٨
 اينچ۶ تا ٢

٩٣،۵٠٠مورد ۶٣

گريس آاری و بازو بسته نمودن شيرهای ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢٣٩
 اينچ١٢ تا ٨

١۴٩،۶٠٠مورد ۶٣

گريس آاری و بازو بسته نمودن شيرهای ايستگاه های تقليل فشار٠۶٠٢۴٠
 اينچ٢۴ تا ١۶

٢٢۴،۴٠٠مورد ۶٣

١٧
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وزارت نفت

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

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

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

١،۴٩۵،٩٩٠موردتزريق اودرانت به داخل مخازن دستگاه های بودارآننده٠۶٠٢۴١ ۶٣

١۶سرويس و تعويض کامل  المنتهای  فيلتر و سپرايتور به سايز تا ٠۶٠٢۴٢
 وTBS.CGS.DRSاينچ ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری 

CGS/TBS

٣٧۴،٠٠٠مورد ۶٣

سرويس و تعويض کامل المنتهای فيلتر و سپرايتور به سايز باالتر٠۶٠٢۴٣
وTBS.CGS.DRS اينچ ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری ١۶از

CGS/TBS

۵۶١،٠٠٠مورد ۶٣

١٨



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هفتم- آزمايش و راه اندازی

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

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

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

های الزمهای مورد نياز، مطابق مشخصات فنی و روش تایيد شده، همچنين تهيه گزارش٣. هزینه مربوط به انجام تمام آزمایش 
ها منظور شده است.در قيمت
های مربوط به عمليات خاآی در این فصل منظور نگردیده است.۴. هزینه

هایهایی به ردیف ۵. بابت نصب بودن یا نبودن شيرهای اصلی در مسير خط، هنگام آزمایش با هوا هيچ گونه اضافه یا آسری 
مربوط به آزمایش خط تعلق نمی گيرد.

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

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

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

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

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

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

 های مربوط به انتقال به هر روشی آه موثرتر باشد و١١. در این فصل تهيه آب و مواد افزودنی آن به عهده آارفرماست هزینه
های تزریق مواد افزودنی و تامين تجهيزات مربوط به عهده پيمانكار است.هزینه 

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

١٩



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هفتم- آزمايش و راه اندازی

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هفتم- آزمايش و راه اندازی

٧،٣۶٠مترآزمايش پوشش خط لوله در منطقه بسته و رفع نواقص و ارائه گزارش٠٧٠١٠١ ۶٣

٢٠،٠٨٠متر اينچ٨آزمايش مقاومت و نشتی شبكه تا ٠٧٠١٠٢ ۶٣

١۶٠ تا ۴٠آزمايش مقاومت  و نشتی شبكه  پلی اتيلن به قطر ٠٧٠١٠٣
ميليمتر

٢٠،٠٨٠متر ۶٣

٢٢،٣۵٠متر اينچ١۶ تا ١٠آزمايش مقاومت و نشتی شبكه   ٠٧٠١٠۴ ۶٣

۵۴،٨٨٠متر اينچ۴آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١٠۵ ۶٣

۵٩،٨۶٠متر اينچ۶آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠۶ ۶٣

۶۵،٨۵٠متر اينچ٨آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٧ ۶٣

٧٣،١٧٠متر اينچ١٠آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٨ ۶٣

٧۶،۵٧٠متر اينچ١٢آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٩ ۶٣

٨۴،۴٢٠متر اينچ١۴آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١١٠ ۶٣

٨٨،٩٩٠متراينچ١۶آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١١١ ۶٣

٩١،۴۶٠متر اينچ١٨آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١١٢ ۶٣

٩۶،٨۴٠متر اينچ٢٠آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١١٣ ۶٣

٩٩،٧٧٠متر اينچ٢٢آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١١۴ ۶٣

١٠٢،٨٩٠متراينچ٢۴آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١١۵ ۶٣

١٠۶،٢١٠متر اينچ٢۶آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١١۶ ۶٣

١٠٩،٧۵٠متر اينچ٢٨آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١١٧ ۶٣

١١٣،۵۴٠متر اينچ٣٠آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١١٨ ۶٣

١٢۶،۶۴٠متر اينچ٣۶آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١١٩ ۶٣

١۵۶،٧٩٠متر اينچ۴٨آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٢٠ ۶٣

١٨٢،٩٢٠متر اينچ۵۶آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر ٠٧٠١٢١ ۶٣

٩،٠٣٠مترتزريق گاز و تخليه هوا و راه اندازی شبكه توزيع٠٧٠١٢٢ ۶٣

١٣،١١٠متر اينچ(تغذيه)٨تزريق گاز به خط لوله تا قطر ٠٧٠١٢٣ ۶٣

١۴،٧۵٠متر اينچ(تغذيه)١۴ تا ١٠تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٢۴ ۶٣

١۶،٨۶٠متر اينچ(تغذيه)٢٠ تا ١۶تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٢۵ ۶٣

١٩،۶٧٠متر اينچ(تغذيه)٢۶ تا ٢٢تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٢۶ ۶٣

٢٣،۶٠٠متر اينچ(تغذيه)٣٠ تا ٢٨تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٢٧ ۶٣

٢٩،۵٠٠متر اينچ(تغذيه)٣۶تزريق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠١٢٨ ۶٣

٣۵،٧۶٠متر اينچ(تغذيه)۴٨تزريق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠١٢٩ ۶٣

۴٧،٢٠٠متر اينچ(تغذيه)۵۶تزريق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠١٣٠ ۶٣

 و ارائهCGS/TBSو CGSنشت يابی از ايستگاه های تقليل فشار ٠٧٠١٣١
گزارش 

۶۵۶،٨١٠ایستگاه ۶٣

٣۶١،٢۴٠ایستگاه و ارائه گزارش TBSنشت يابی از ايستگاه های تقليل فشار  ٠٧٠١٣٢ ۶٣

نشت يابی از ايستگاه های  تقليل فشار و اندازه گيری مشترآين٠٧٠١٣٣
عمده و ارائه گزارش 

٢٩۵،۵۶٠ایستگاه ۶٣

نشت يابی از  خطوط تغذيه , شبکه و انشعاب بوسيله دستگاه٠٧٠١٣۴
نشت ياب و ارائه گزارش 

۴٨٠مترطول ۶٣

نشت يابی تجهيزات آنتور و رگوالتور از شير قفل شونده قبل از٠٧٠١٣۵
رگالتور تا آنتور مشترآين خانگی-تجاری و ارائه گزارش 

٢۶،٢٧٠مورد ۶٣

٨٧،۵٧٠موردانجام عمليات بوسنجی از گاز شهری، تهيه و ارایه گزارش مربوطه.٠٧٠١٣۶ ۶٣

٢٠



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هشتم - برش لوله و استقرار لوله

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

باشد آه احيانًا در حين اجرای آار پيش خواهدهای این فصل مربوط به عمليات اضافی برش سر لوله و اتصاالت می١. قيمت ردیف
آمد. چنانچه آار فرما نتواند به دالیلی لوله های مناسب به پيمانكار تحویل دهد و سر لوله ها در زمان تحویل نياز به برش و پخ
داشته باشد، با تایيد مهندس مشاور / آارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله ها، برای پرداخت هزینه برش و پخ زدن سر لوله ها،

شود .های برش در این فصل با اعمال ضریب ٢/۵ استفاده میهای درج شده در ردیف از نرخ 

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

آار و بالعكس٣. هزینه نفرات و تامين ماشين آالت، ابزار آار، سوخت و مواد مصرفی مورد نياز برای انجام آار و حمل آنها به پای
ها منظور شده است.در قيمت ردیف 

۴. از بهاي رديف های استقرار لوله در آانال، جهت بيرون آوردن لوله از داخل آانال استفاده ميگردد .

 ميباشد.65LX5تا  5LXو۵5L.  بهای رديف های اين فصل مربوط به اواع لوله های فوالدی

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

٢١



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هشتم - برش لوله و استقرار لوله

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هشتم - برش لوله و استقرار لوله

١١۶،۴٨٠سر لوله اينچ٢برش لوله فوالدی به قطر تا ٠٨٠١٠١ ۶٣

١۶۴،٧٩٠سر لوله اينچ۶ اينچ تا ٣برش لوله فوالدی به قطر از ٠٨٠١٠٢ ۶٣

٢۵۴،۵٨٠سر لوله اينچ٨برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٣ ۶٣

٢٨۴،٨٩٠سر لوله اينچ١٠برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠۴ ۶٣

٣۵١،٩٢٠سر لوله اينچ١٢برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠۵ ۶٣

۴٨۴،١۶٠سر لوله اينچ١۴برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠۶ ۶٣

۶٠٩،١٠٠سر لوله اينچ١۶برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٧ ۶٣

٧۵۵،٢٨٠سر لوله اينچ١٨برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٨ ۶٣

٨۶٧،۵٧٠سر لوله اينچ٢٠برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٩ ۶٣

٩۵٠،١٩٠سر لوله اينچ٢٢برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١١٠ ۶٣

١،٠۵٠،٢١٠سر لوله اينچ٢۴برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١١١ ۶٣

١،١٧٣،٧٧٠سر لوله اينچ٢۶برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١١٢ ۶٣

١،٣٣٠،٢٧٠سر لوله اينچ٢٨برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١١٣ ۶٣

١،۵٣۴،٩٣٠سر لوله اينچ٣٠برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١١۴ ۶٣

١،٩٢٢،٢٧٠سر لوله اينچ٣۶برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١١۵ ۶٣

٢،۶٣۵،١٨٠سر لوله اينچ۴٨برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١١۶ ۶٣

٣،٢٢٠،٧٧٠سر لوله اينچ۵۶برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١١٧ ۶٣

٣٩،١١٠سر لوله ميليمتر٩٠ ميليمتر تا ٢۵برش لوله پلی اتيلن منفرداز ٠٨٠١١٨ ۶٣

۵٨،۶۶٠سر لوله ميليمتر١۶٠ ميليمتر تا ١١٠برش لوله پلی اتيلن منفرداز ٠٨٠١١٩ ۶٣

١٢،٢٧٠متر اينچ٢استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله تا ٠٨٠١٢٠ ۶٣

۴٠،١۵٠متر اينچ۶ اينچ تا ٣استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله از ٠٨٠١٢١ ۶٣

۴٧،۴۵٠متر اينچ٨استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٢٢ ۶٣

۵۶،۶۶٠متر اينچ١٠استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٢٣ ۶٣

۶٠،٨۴٠متر اينچ١٢استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٢۴ ۶٣

٧٢،٩٧٠متر اينچ١۴استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٢۵ ۶٣

٧٨،٩٨٠متر اينچ١۶استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٢۶ ۶٣

٨٣،٩٢٠متر اينچ١٨استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٢٧ ۶٣

٨٩،۵١٠متر اينچ٢٠استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٢٨ ۶٣

٩۵،٩١٠متر اينچ٢٢استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٢٩ ۶٣

١٠٣،٢٨٠متر اينچ٢۴استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٣٠ ۶٣

١١١،٨٩٠متر اينچ٢۶استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٣١ ۶٣

١٢٢،٠۶٠متر اينچ٢٨استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٣٢ ۶٣

١٣۴،٢٧٠متر اينچ٣٠استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٣٣ ۶٣

١۶٧،٨۴٠متر اينچ٣۶استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٣۴ ۶٣

٢٣٩،٧٧٠متر اينچ۴٨استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٣۵ ۶٣

٣٩۴،٩١٠متر اينچ۵۶استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايی)برای لوله ٠٨٠١٣۶ ۶٣

١٧،١۶٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال)٩٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر تا ٠٨٠١٣٧ ۶٣

ميليمتر(آماده١۶٠ ميليمتر تا ١١٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر از ٠٨٠١٣٨
برای اتصال)

٢٣،۴۴٠متر ۶٣

٢٢



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل نهم- حفاظت از زنگ

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه

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

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

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

اضافی آن با استفاده از فصل مربوط محاسبه ميگردد.
های مورد نياز، هندی آپ، اتصاالت، ذغال آك و روغن۵. در ردیف های این فصل مصالحی مانند آندهای فدا شونده دایم، پودر آدولد،آابل

ترانس رآتيفایر و لوازم برقی منظور نگردیده است.
 های این فصل منظور گردیده است.آليه لوازم اندازهگيری و قرائت بایستی آاليبره بوده و هزینه آاليبراسيون این لوازم در ردیف۶.
های مربوط به تهيه و ارایه گزارشات مربوط در ردیف های این فصل منظور شده است.هزینه ٧.
های مربوط به آندها و باال آشيدن آندها و متعلقات مربوط از داخل چاه آبی و تعویضهای باز و بست آردن اتصاالت و آابلهزینه ٨.

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

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

٢٣



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل نهم- حفاظت از زنگ

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل نهم- حفاظت از زنگ

تعويض آندهای فنا شونده با آليه عمليات خاآی و مكانيكال در٠٩٠١٠١
بسترهای افقی

۵٠۴،١۴٠عدد آند ۶٣

بيرون آوردن و قراردادن مجدد آندها در چاه ايستگاه حفاظت٠٩٠١٠٢
آاتديك(جهت بازدید)

٧٩۴،۴٧٠مورد ۶٣

تعويض آندهای فرسوده با آليه متعلقات مربوطه در ايستگاه های٠٩٠١٠٣
حفاظت آاتديك چاهی (عمودی)

٣٧٧،٣٧٠عدد آند ۶٣

۵٢١،۵١٠عددتعمير و عايق  محل اتصال آابل به لوله با آليه عمليات خاآی٠٩٠١٠۴ ۶٣

ارتباط الكتريكی لوله های ورودی و خروجی ايستگاه ها بوسيله٠٩٠١٠۵
bond boxاتصال آابل به لوله و نصب به جعبه  

١،١٩١،٧١٠مورد ۶٣

نمونه برداری از روغن ترانس رآتی فاير در ظروف مناسب و ارسال آن٠٩٠١٠۶
به آزمايشگاه

١١۶،۴١٠مورد ۶٣

١٧۴،۶٢٠موردتعويض روغن رآتی فاير٠٩٠١٠٧ ۶٣

انجام عمليات بازوبست آردن ولتمتر،آمپرمتر،ترمومتر مربوط به ترانس٠٩٠١٠٨
رآتی فاير جهت آاليبراسيون

٩٩،٣١٠مورد ۶٣

٢٣٢،٨٢٠موردبازديد  ، تعويض سليكاژل ترانس رآتی فاير  یا احيای مجدد  آن٠٩٠١٠٩ ۶٣

٩٩،٣١٠موردبازديد و اندازه گيری ولتاژ اتصاالت عايقی ايستگاه ها و ارائه گزارش٠٩٠١١٠ ۶٣

١٣٩،٠٣٠مورد و ارائه گزارشij/tpبازديد و اندازه گيری ولتاژ نقاط اندازه گيری ٠٩٠١١١ ۶٣

١٩٨،۶٢٠موردآنترل آارائی بسترهای آندی و تنظيم ايستگاه های حفاظت از زنگ٠٩٠١١٢ ۶٣

بازديد و تعويض فيبر  و آابلشو و پيچ و مهره برنجی داخل نقاط اندازه٠٩٠١١٣
TPگيری 

٩٣،١٣٠مورد ۶٣

اندازه گيری ولتاژ سه قسمت هر علمك جهت مشخص شدن٠٩٠١١۴
هافيونی های معيوب(غالف علمك،خود علمك و هافيونی)

٣۴،٩٢٠مورد ۶٣

١١۶،۴١٠موردتعويض هافيونی های معيوب٠٩٠١١۵ ۶٣

۶ الي ٢ با سايز ورودی C.G.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١١۶
اينچ

٧،٨۶٨،١٩٠مورد ۶٣

١٢ الي ٨ با سايز ورودی C.G.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١١٧
اينچ

٩،۴۴١،٨٣٠مورد ۶٣

 الي١۶ با سايز ورودی C.G.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١١٨
 اينچ٢٢

١٣،٧١۶،٧٩٠مورد ۶٣

 اينچ٢۴ با سايز ورودی  C.G.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١١٩
به باال

١۶،١٨۵،٧٩٠مورد ۶٣

٢ تقليل با سايز ورودی T.B.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١٢٠
 اينچ۶الي 

۶،٢٩۴،۵۵٠مورد ۶٣

١٠ الي ٨  با سايز ورودی T.B.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١٢١
اينچ

٧،٨۶٨،١٩٠مورد ۶٣

 اينچ١٢   با سايز ورودی  T.B.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه های  ٠٩٠١٢٢
به باال

٩،۴۴١،٨٣٠مورد ۶٣

٩٧٣،۴٠٠مورداحيای سيستم اتصال زمين(چاه ارت)٠٩٠١٢٣ ۶٣

بازديد و اندازه گيری آمپر از آندها و اندازه گيری سطح آب چاه های٠٩٠١٢۴
حفاظت از زنگ

۴٩،٩٠٠مورد ۶٣

 اينچ چاه خشك پس از١٢ريختن و آوبيدن ذغال آك دور لوله غالفی ٠٩٠١٢۵
آند گذاری

۵۶،١٣٠مترطول ۶٣

باز آردن ترانس معيوب و بارگيری و حمل جهت تعمير و نصب و راه٠٩٠١٢۶
اندازی مجدد آن

٣،٢١٣،١٠٠مورد ۶٣

١٩٨،۶٢٠مورد (بدون عمليات خاکی)Cad Weldاتصال آابل به لوله به روش ٠٩٠١٢٧ ۶٣

٠موردpin brizingاتصال کابل به لوله به روش ٠٩٠١٢٨ ۶٣

٢۴



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

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

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است.

٢۵



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

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

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

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

 سانت با هر وسيله،توده۵تخريب و آندن آسفالت به ضخامت ١٠٠١٠١
نمودن در آنار آانال،بارگيری،حمل و تخليه

٧٩،٠٠٠متر مربع ۶٣

اضافه بها نسبت به رديف فوق به ازاي هر سانت اضافه ضخامت١٠٠١٠٢
 سانت-آسر سانتيمتر به تناسب محاسبه مي شود.۵مازاد بر 

١٨،١١٠متر مربع ۶٣

 سانت(اندازه گيری بر حسب٧برش آسفالت با آاتر به ضخامت تا ١٠٠١٠٣
طول هر خط برش)

١۵،١١٠مترطول ۶٣

اضافه بها نسبت به رديف فوق به ازای هر سانت اضافه ضخامت١٠٠١٠۴
 سانت(اندازه گيری بر حسب طول هر خط برش)آسر٧مازاد بر 

سانتيمتر به تناسب محاسبه می شود.

١،٧١٠مترطول ۶٣

١،۶٧۶،٧٣٠متر مکعبتخريب انواع بتن غير مسلح با هر عيان سيمان١٠٠١٠۵ ۶٣

١،٨٧۶،٠٢٠متر مکعبتخريب انواع بتن مسلح با هر عيار سيمان و بريدن ميلگرد١٠٠١٠۶ ۶٣

برچيدن آف آجری با موزاييك با هر نوع مالت و توده نمودن در آنار١٠٠١٠٧
آانال،بارگيری،حمل و تخليه در محل مجاز

۶۵،١٧٠متر مربع ۶٣

 متر و٢حفر آانال در زمين غير سنگی با وسايل دستی تا عمق ١٠٠١٠٨
ريختن خاك های آنده شده در آنار آانال

١۶٠،٢٢٠متر مکعب ۶٣

حفر آانال در زمين سنگی يا قطعات بزرگ سنگ با وسايل دستی و١٠٠١٠٩
متر و ريختن خاآهای آنده شده در آنار آانال٢آمپرسور تا عمق

١،۶٩۵،٧٣٠متر مکعب ۶٣

 متر و ريختن٢حفر آانال در زمين لجنی با وسايل دستی تا عمق ١٠٠١١٠
خاك های آنده شده در آنار آانال

٢۵٢،٢٢٠متر مکعب ۶٣

اضافه بها به حفاری آانال به روش دستی،در صورتی آه عمق آانال١٠٠١١١
 يك بار و حجم واقع۴ تا ٢ متر باشد برای حجم واقع بين ٢بيش از 

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

۶١،۶٢٠متر مکعب ۶٣

اضافه بهای حفاری آانال به روش دستی در صورتی آه عمليات١٠٠١١٢
پايين تر از سطح آب زيرزمينی صورت گيرد و برای آبكشی حين

اجرای آار به آار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

١۵٢،۵٨٠متر مکعب ۶٣

 متر و٢حفر آانال در زمين غيرسنگی با وسايل ماشينی تا عمق ١٠٠١١٣
ريختن خاآهای آنده شده در آنار آانال

٣۴،١١٠متر مکعب ۶٣

حفر آانال در زمين سنگی يا قطعات بزرگ سنگ با بيل مكانيكی و١٠٠١١۴
 متر٢چكش هيدروليكی تا عمق 

٣٣٠،۴٢٠متر مکعب ۶٣

 متر و ريختن٢حفر آانال در زمين لجنی با وسايل ماشينی تا عمق ١٠٠١١۵
خاآهای آنده شده در آنار آانال

۴٣،٩۴٠متر مکعب ۶٣

اضافه بهای به حفاری آانال به روش ماشينی،در صورتی آه عمق١٠٠١١۶
 متر يكبار و حجم۴ تا ٢ متر باشد برای حجم واقع بين ٢آانال بيش از 

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

۵،٢۴٠متر مکعب ۶٣

اضافه بهای به حفاری آانال به روش ماشينی در صورتی آه عمليات١٠٠١١٧
پايين تر از سطح آب زيرزمينی صورت گيرد و براي آبكشی حين

اجرای آار،به آار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

١١،١٨٠متر مکعب ۶٣

آيلومتر از مرآز٣٠تهيه خاك مناسب شامل آندن،بارگيری. حمل تا ١٠٠١١٨
ثقل برداشت و ريختن در آنار آانال

٢٢٢،٠٧٠متر مکعب ۶٣

 آيلومتر و٣٠تهيه ماسه بادی،شامل آندن بارگيری و حمل تا ١٠٠١١٩
باراندازی در آنار آانال

٢۴۶،٣١٠متر مکعب ۶٣

بارگيری مواد حاصل از هر نوع عمليات خاآی،غيرلجنی و حمل با هر١٠٠١٢١
 متر و تخليه ان در مواردی آه استفاده از۵٠نوع وسيله دستی تا 

ماشين برای حمل ممكن نباشد.

١٧٠،٧٩٠متر مکعب ۶٣

 متر حمل اضافی با وسايل دستی و۵٠اضافه بها به رديف فوق برای ١٠٠١٢٢
 متر به تناسب محاسبه مي شود.۵٠آسر 

١١٩،٢۴٠متر مکعب ۶٣

بارگيری مواد حاصل از عمليات خاآی يا خاك های توده شده و حمل١٠٠١٢٣
 آيلومتری١٠آن با آاميون يا هر نوع وسيله مكانيكی ديگر تا فاصله 

مرآز ثقل برداشت و تخليه آن.

١٧،١٨٠متر مکعب ۶٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاآی يا خاآهای توده شده وقتی آه١٠٠١٢۴
 آيلومتر به ازای هر آيلومتر.١٠فاصله حمل بيش از 

۶،۶٧٠متر مکعب ۶٣

 آيلوگرم٣٠٠تهيه و نصب دال بتنی و پيش ساخته (مسلح)با عيار ١٠٠١٢۵
سيمان در متر مكعب برای دال روی آانال ها،نهرها و يا به عنوان پل

روی جوی ها و موارد مشابه.

٣،٧٠٠،۴۴٠متر مکعب ۶٣

٢۶



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

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

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

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

بازسازی سطح آانال با موزاييك ايرانی با مالت ماسه سيمان يك به١٠٠١٢۶
پنج

٣٢٨،٣۵٠متر مربع ۶٣

ريختن خاك ها يا مصالح سنگ موجود در آنار پی ها گودها و آانال١٠٠١٢٧
١۵ها به درون پی ها گودها و آانال ها در قشرهای حداآثر 

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

۵٣،٣۶٠متر مکعب ۶٣

١۵آب پاشي و آوبيدن خاك های پخش شده در قشرهای حداآثر ١٠٠١٢٨
 درصد طبق مشخصات فنی٩۵سانتيمتر تراآم 

١٠١،٢٠٠متر مکعب ۶٣

۶ الي ٢شناسايی و نمايان سازی دريچه حوضچه شيرهای مدفون ١٠٠١٢٩
 ميلی متر و نقاط اندازه گيری١۶٠ الي ۶٣اينچ و شيرهای پلی اتيلن 

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

١٧۶،٩۶٠مورد ۶٣

شناسايی و نمايان سازی دريچه حوضچه شيرهای منهول١٠٠١٣٠
شبكه،خطوط تغذيه و هواآش ها،تخريب اسفالت و غيره روي دريچه
و جمع اوری و حمل و تخليه نخاله های حاصله به محل های مجاز .

٢۶۵،۴٣٠مورد ۶٣

همسطح سازی حوضچه ها شامل : برش آسفالت یا بتن و کندن١٠٠١٣١
اطراف و بيرون آوردن حوضچه و حمل مواد زائد به محل مجاز  و

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

 ميليمتر و نقاط اندازه گيری پتانسيل بطور آامل.١۶٠الي 

٩٩۴،۵٠٠مورد ۶٣

 الي۶٣تهيه مصالح،ساخت و نصب حوضچه بتنی برای شيرهای ١٠٠١٣٢
 با نصب قاب وSC-6966/B اينچ طبق نقشه  ۶الی٢ ميليمتری و ١۶٠

دريچه چدنی یا کامپوزیت طيق  مشخصات فنی بطور آامل.

١،٣٣٠،٢٠٠مورد ۶٣

تهيه مصالح ساخت و نصب حوضچه بتنی نقاط آزمايش پتانسيل و١٠٠١٣٣
اتصال عايقی و آابل آشی و اتصال آابل به لوله ،طبق نقشه

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

٢،۵٣٢،٣١٠مورد ۶٣

حفاری اطراف حوضچه شيرهای مدفون تا زیرشير(جهت تعميرات١٠٠١٣۴
شير)، شامل برداشتن حوضچه  بتنی و نصب مجدد آن و خاآريزی

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

١،٣٠٠،٣١٠مورد ۶٣

حفاری اطراف حوضچه شيرهای مدفون تا روی شير(جهت تعميرات١٠٠١٣۵
اسپندل،تلسکوپی و ميله گریس خور)، شامل برداشتن حوضچه  

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

زائد به محل مجاز .

١،١١۴،۵۵٠مورد ۶٣

تهيه مصالح ساخت و نصب عالئم نشان دهنده موقعيت شيرها و١٠٠١٣۶
نقاط آزمايش پتانسيل ولوله ها طبق نقشه و مشخصات فنی بطور

line marker-sm-6021: no/-9آامل  

٢،٢۶٩،٨٢٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و ساخت و نصب تابلوی نشان دهنده خطوط لوله(مارآر١٠٠١٣٧
١٠sm-6021/no: پليت) طبق نقشه شماره

١٨۶،۵٩٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و ساخت و نصب تابلوي نشان دهنده خطوط لوله(مارآر١٠٠١٣٨
 بطور آامل.١١sm-6021/no: ) طبق نقشه شماره

٨۶۶،۶۶٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و انجام عمليات آسفالت يا بتن ریزی اطراف دريچه١٠٠١٣٩
 ميليمتري يا نقاط١۶٠ الي ۶٣ اينچ يا ۶ الي ٢حوضچه شيرهاي 

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

٢٣٣،٧٧٠مورد ۶٣

 اينچ بدون بلودان آه١٢،١٠،٨همسطح سازی حوضچه شيرهای ١٠٠١۴٠
sc-6118/a  طبق نقشه به شماره ٨٠*٨٠دارای يك دریچه به ابعاد 

٢،۵٩٣،۴١٠مورد ۶٣

 اينچ بدون بلودان با دو٨،١٠،١٢همسطح سازی حوضچه شيرهای ١٠٠١۴١
٨٠*٨٠هواآش در طرفين اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد 

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

٢،٩۴١،۴٣٠مورد ۶٣

٢ اينچ با يك عدد بلودان ٨،١٠،١٢همسطح سازی حوضچه شيرهای ١٠٠١۴٢
 اينچ و دو هواآش در طرفين اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد۴يا 

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

٣،١۴٠،٠٩٠مورد ۶٣

٢٧



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

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

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

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

۴ يا ٢ اينچ با بلودان ٨،١٠،١٢همسطح سازی حوضچه شيرهای ١٠٠١۴٣
اينچ و دو هواآش در طرفين اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد

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

٣،٨٧۵،۶٩٠مورد ۶٣

 اينچ بدون  بلودان  با  دو٢۴ تا ١۶همسطح سازی حوضچه شيرهای ١٠٠١۴۴
متر٢٫١*١٫١هواآش در طرفين اين حوضچه دارای يك دريچه به ابعاد 

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

۴،۶١٠،١۵٠مورد ۶٣

٢٫١*١٫١ اينچ آه دارای يك دريچه ۴ يا ٢مانند رديف فوق با دو بلودان ١٠٠١۴۵
 اينچ.٣٠ سانت بوده و مربوط به شيرهای ۵٠*۵٠متر و چهار دريچه 

۵،٧٢٠،١٣٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و احيای چاهك نفوذ آب داخل حوضچه های منهول و١٠٠١۴٧
حمل مواد زائد به محل مجاز مطابق نقشه های استاندارد.

١۴٣،٠٩٠مورد ۶٣

٨٠*٨٠تهيه مصالح،ساخت و نصب قاب و دريچه حوضچه با ابعاد ١٠٠١۵٠
سانتيمتر (شامل: پليت.بتون.جوشكاری و....) بطور آامل.طبق

 sc-6032/aنقشه.

٢،۴٨۴،٩٨٠مورد ۶٣

٢٫١*١٫١تهيه مصالح،ساخت و نصب قاب و دريچه حوضچه با ابعاد ١٠٠١۵١
  بطورsc-6065متر(شامل: پليت.بتون.جوشكاری و....) طبق نقشه 

آامل.

۶،٢۵٢،١٠٠مورد ۶٣

تهيه مصالح.ساخت و نصب قاب و دريچه مربوط به هواآش حوضچه١٠٠١۵٢
های شير بطور آامل.

۶۶٢،۴١٠مورد ۶٣

٢٨



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل یازدهم- انشعابات خانگی و تجاری

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه
 

انجام آارهای این فصل پس از اتمام آار لولهگذاری شهری و آزمایش آن انجام ميشود. لذا ممكن است بين اجرای این دو قسمت١.
آار اختالف زمانی وجود داشته باشد و برای لولهگذاری انشعاب احتياج به حفاری جدید و برداشتن عایق قسمتی از لوله شبكه و
تميزآاری آن و عایقكاری مجدد پس از نصب سه راه مخصوص انشعاب باشد. در نتيجه گروه نصب انشعاب شامل افراد و تجهيزات

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

.و مشخصات فنی آن انجام ميگيرد SC-6959و  SC-7040 و SM-6231 و SM-6230طبق نقشه 
 های این فصل هزینه آارهای خاآی و مكانيكی منظور شده است در نرخ٣.
 های این فصلآالت، ابزار مخصوص و مصالح مندرج در ردیف های مربوط و نفرات در نرخ ردیفآليه هزینه مربوط به تهيه ماشين۴.

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

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

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

٢٩



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل یازدهم- انشعابات خانگی و تجاری

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل یازدهم- انشعابات خانگی و تجاری

اينچ فوالدی شامل١یا ¾ عمليات تعمير آف خواب انشعابات گازدار ١١٠١٠٢
عمليات خاآی و مكانيكی  بطور آامل به انضمام تی سرویس

۵٠٨،۵۴٠مترطول ۶٣

 ميلی متر  پلی اتيلن٢۵عمليات تعمير آف خواب انشعابات گازدار  ١١٠١٠٣
شامل عمليات خاآی و مكانيكی بطور آامل به انضمام تی سرویس

۴۵٩،١٨٠مترطول ۶٣

 اينچ فوالدی شامل١یا ¾  عمليات جابجايی عمودی علمك گازدار ١١٠١٠۴
عمليات خاآی و مكانيكی بدون عمليات آف خواب طبق نقشه های

sm-6007 و sc-7040بطور آامل 

٩۶٢،٠٢٠مورد ۶٣

 ميلی متر پلي اتيلن٢۵عمليات جابجايی عمودی علمك گازدار ١١٠١٠۵
شامل عمليات خاآی و مكانيكی بدون عمليات آف خواب طبق

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

١،٣٣٢،٧٢٠مورد ۶٣

عمليات جمع آوری انشعابات فوالدی/پلی اتيلن،قسمت عمودی و١١٠١٠۶
افقی علمك شامل عمليات خاآی و مكانيكی طبق نقشه های

استاندارد و حمل و تحويل به انبار آارفرما بطور آامل

١،٢٣٠،٩١٠مورد ۶٣

تغييرات لوله آشی داخلی قبل از آنتور مشترآين در هر سايز١١٠١٠٧
جابجايی رايزر-ونصب تجهيزات و تزريق گاز مشترآينی آه انشعاب آن

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

١،۶۶٣،٧٢٠مورد ۶٣

عمليات جمع آوری شير پياده رو انشعابات فوالدی شامل آليه١١٠١٠٨
اينچ (نيپل)¾  عمليات خاآی و مكانيكی همراه با جايگزينی لوله  

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

١،۵٢٧،٨۴٠مورد ۶٣

تعويض علمك بر اثر خسارت وآسيب ديدن شامل حفاری پای١١٠١٠٩
علمك.محل تی سرويس.پايين دادن مغزی تی سرويس.برش علمك
خسارت ديده قبل از زانو. ساخت و نصب علمی جديد.جوشكاری و پر
آردن محل های حفاری شده مطابق مشخصات فنی به همراه تهيه

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

١،٢٢١،۵٩٠مورد ۶٣

عمليات نصب آف خواب فوالدی مازاد بر نقشه استاندارد شامل١١٠١١٠
عمليات خاآی و مكانيكی بطور آامل.

٢٣٣،٢۵٠مترطول ۶٣

عمليات نصب آف خواب پلی اتيلن  مازاد بر نقشه استاندارد شامل١١٠١١١
عمليات خاآی و مكانيكی بطور آامل.

١٧۵،٠٠٠مترطول ۶٣

٣٠



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه 

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

های اینهزینه نفرات، ماشين آالت و تجهيزات الزم جهت بارگيری، حمل و باراندازی، نصب و تعویض آنتور و رگوالتور در ردیف٢–
فصل منظور شده است.

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

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

تهيه سيم و سرب و دستگاه پلمپ به عهده آارفرما می باشد.۴–

٣١



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور

  ويك عددG6 يا G4بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠١
رگالتور و اتصاالت مورد نياز.

٢١۶،٩۴٠مورد ۶٣

  ويكG16 يا G10بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٢
عدد رگالتور و آليه اتصاالت مورد نياز.

٣۶١،۵٧٠مورد ۶٣

  و يك عددG25بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٣
رگالتور و آليه اتصاالت مورد نياز.

۵۴٢،٣۵٠مورد ۶٣

بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور  فلنجی١٢٠١٠۴
G40,G65,G100.و رگالتور آليه اتصاالت مورد نياز  

١،٠٨۴،٧١٠مورد ۶٣

٣٢،۵۴٠موردبارگيری، باراندازی و حمل ونصب يك سه راهه.١٢٠١٠۵ ۶٣

 و آليهG6 يا G4بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠۶
اتصاالت مورد نياز.

١۴۴،۶٣٠مورد ۶٣

 و آليهG16 يا  G10بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٧
اتصاالت مورد نياز.

٢٨٩،٢۶٠مورد ۶٣

 و آليه اتصاالتG25بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٨
مورد نياز.

۴٧٠،٠۴٠مورد ۶٣

G100  يا G65يا G40بارگيری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٩
و آليه اتصاالت مورد نياز.

٩۴٠،٠٨٠مورد ۶٣

 و يك عدد رگالتور و آليهG6يا G4بارگيری، حمل و نصب دو عدد آنتور ١٢٠١١٠
اتصاالت مورد نياز.

٣۶١،۵٧٠مورد ۶٣

 و يك عدد رگالتور وG16يا G10بارگيری، حمل و نصب دو عدد آنتور ١٢٠١١١
آليه اتصاالت مورد نياز.

۴٧٠،٠۴٠مورد ۶٣

 و يك عدد رگالتور و آليهG25بارگيری، حمل و نصب دو عدد آنتور ١٢٠١١٢
اتصاالت مورد نياز.

٧٩۵،۴۵٠مورد ۶٣

بارگيری، حمل باراندازی و باز نمودن آنتور موجود-معيوب يا تغيير١٢٠١١٣
 .آليه اتصاالت موردG6 يا G4ظرفيتی و نصب آنتور جديد با ظرفيت 

نياز.

٢٧١،١٨٠مورد ۶٣

بارگيری، حمل باراندازی و باز نمودن آنتور موجود-معيوب يا تغيير١٢٠١١۴
 وآليه اتصاالتG16 يا G10ظرفيتی و نصب آنتور جديد با ظرفيت 

مورد نياز.

٣۶١،۵٧٠مورد ۶٣

بارگيری، حمل باراندازی و باز نمودن آنتور موجود-معيوب و نصب١٢٠١١۵
آنتور جديد با تجهيزات سيستم لوله آشي داخلی به علت تعمير

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

۶٨٧،٨١٠مورد ۶٣

بارگيری، حمل باراندازی و باز نمودن آنتور موجود-معيوب -و نصب١٢٠١١۶
آنتور جديد با تجهيزات سيستم لوله آشی داخلی به علت تعمير

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

٨٢۵،٣٧٠مورد ۶٣

 متر مكعبي و١٠ يا ۵بارگيری،حمل ، باراندازی و  تعویض  رگالتور ١٢٠١١٧
عودت رگالتور معيوب به کارفرما

٢۵٣،١٠٠مورد ۶٣

 متر مكعبي و عودت٢٠بارگيری،حمل ، باراندازی و  تعویض  رگالتور ١٢٠١١٨
رگالتور معيوب به کارفرما

٣٠٧،٣٣٠مورد ۶٣

متر مكعبي و عودت۴٠بارگيری،حمل ، باراندازی و  تعویض  رگالتور ١٢٠١١٩
رگالتور معيوب به کارفرما

٣۶١،۵٧٠مورد ۶٣

 متر مكعبي و۴٠بارگيری،حمل ، باراندازی و  تعویض  رگالتورباالتر از ١٢٠١٢٠
عودت رگالتور معيوب به کارفرما

۵۴٢،٣۵٠مورد ۶٣

تعويض مهره گلوئی آنتور با مهره های سوراخ دار و پلمپ گلوئی١٢٠١٢١
آنتور

٠مورد ۶٣

عمليات اصالح محل نصب آنتور(در صورت نياز به تعويض آنتور یا تغيير١٢٠١٢٢
در سيستم) شامل برشكاری، جوشكاری، رنگ آميزی و نصب

.G6 و G4اتصاالت مربوط جهت آنتور 

۴۵٠،۶۵٠مورد ۶٣

عمليات اصالح محل نصب آنتور(در صورت نياز به تعويض آنتور یا تغيير١٢٠١٢٣
در سيستم) شامل برشكاری، جوشكاری، رنگ آميزی و نصب

.G16 و G10اتصاالت مربوط جهت آنتور 

۵۶٣،٣١٠مورد ۶٣
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١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدهم- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور

عمليات اصالح محل نصب آنتور(در صورت نياز به تعويض آنتور یا تغيير١٢٠١٢۴
در سيستم) شامل برشكاری، جوشكاری، رنگ آميزی و نصب

.G25اتصاالت مربوط جهت آنتور 

٧٧٣،٢٣٠مورد ۶٣

عمليات اصالح محل نصب آنتور(در صورت نياز به تعويض آنتور یا تغيير١٢٠١٢۵
در سيستم) شامل برشكاری، جوشكاری، رنگ آميزی و نصب

.G100 الي G40اتصاالت مربوط جهت آنتور 

١،١٢۶،۶٣٠مورد ۶٣

٣٣



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

)AS BUILTفصل سيزدهم- اصالح نقشه های اجرا شده (

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه

های این فصل هزینه تهيه مصالح مانند لوازم التحریر، انواع کاغذ و سيستم های رايانه ای و لوازم جانبی و هزينهدر آليه ردیف ١.
تهيه لوح فشرده مورد نياز آار منظور شده است.

در محاسبه هزينه رديفها براي موارد آمتر از صدمتر، صدمتر محاسبه ميشود.٢.

، دوربين نقشه برداری، بيسيم با برد آوتاه و دستگاه لوله ياب در بهای رديف ها لحاظ نشدهGPSبهاي دستگاه های متر ليزری، ٣.
است.
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١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

)AS BUILTفصل سيزدهم- اصالح نقشه های اجرا شده (

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

)AS BUILTفصل سيزدهم- اصالح نقشه های اجرا شده (

۶،٠٠٠مترپياده آردن مسير و رنگ ريزی١٣٠١٠١ ۶٣

برداشت اطالعات و ترسيم آروآی آار اجرا شده(نقشه بدون١٣٠١٠٢
مقياس ولی با ابعاد)

٢،٩٢٠متر ۶٣

ترسيم نقشه های آار اجرا شده تعميراتی از روی کروکی بر روي١٣٠١٠٣
١:١٠٠٠،١:٢٠٠) رقومی معابر با مقياس های Builtنقشه های خام (

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

۵،٣٩٠متر ۶٣

اصالح شيت نقشه ها ازبيلت تایيد شده جهت درج در آلبوم موجود١٣٠١٠۴
منطقه مورد نظر  و ارایه آن در دو نسخه.

۴،۴٧٠متر ۶٣

برداشت اطالعات.مشخصات و رسم آروآی موقعيت علمك های١٣٠١٠۵
GISقديم فاقد کروکی در محل به صورت زمين مرجع و آماده سازی (

ready) در قالب پایگاه داده زمينی  (Geodatabaseو ارایه لوح   (
فشرده.

١٣۴،۶۵٠مورد ۶٣

برداشت اطالعات.مشخصات و رسم آروآی موقعيت شيرها و نقاط١٣٠١٠۶
اندازه گيری فاقد کروکی در محل به صورت زمين مرجع و آماده سازی

)GIS ready) در قالب پایگاه داده زمينی  (Geodatabaseو ارایه   (
لوح فشرده.

١٠٧،٧٢٠مورد ۶٣

برداشت اطالعات.مشخصات و رسم آروآی لوله های مدفون فاقد١٣٠١٠٧
کروکی و ازبيلت به وسيله دستگاه لوله یاب در محل به صورت زمين

)  در قالب پایگاه داده زمينیGIS readyمرجع و آماده سازی (
)Geodatabase.و ارایه لوح فشرده (

۶،۴۶٠متر ۶٣

برداشت اطالعات.مشخصات و رسم آروآی لوله های مدفون فاقد١٣٠١٠٨
کروکی و ازبيلت با حفر سونداژ در محل به صورت زمين مرجع و آماده

) وGeodatabase)  در قالب پایگاه داده زمينی (GIS readyسازی (
ارایه لوح فشرده.

٨،٩٣٠متر ۶٣

برداشت اطالعات مکانی و توصيفی مشترک مانند مختصات زمين١٣٠١٠٩
مرجع ,شماره اشتراک ,شماره تلفن و کدپستی به صورت آماده

)  در قالب پایگاه داده زمينیGIS readyسازی شده(
)Geodatabase.و ارایه لوح فشرده (

٢٢،۵٧٠مورد ۶٣

٣۵



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهاردهم- آارهای عمومی

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مقدمه

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

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

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

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

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

٣۶



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهاردهم- آارهای عمومی

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهاردهم- آارهای عمومی

باز آردن ، تميزآاری و رنگ آميزی با تهيه رنگ روغنی مرغوب درجه١۴٠١٠١
يك روی عالئم نشان دهنده فلزی موقعيت شيرها ، نقاط آزمايش
پتانسيل ، حك آردن و شابلن نويسی مشخصات روی آن و نصب

مجدد .

١٧٣،۵٣٠مورد ۶٣

عمليات نصب يا تعويض دريچه های چدنی شيرهای مدفون و نقاط١۴٠١٠٢
اندازه گيری 

١٠۶،٣۴٠مورد ۶٣

١۵٩،۵١٠موردعمليات نصب يا تعويض دريچه های چدنی شيرهای غيرمدفون ١۴٠١٠٣ ۶٣

٠موردتهيه و نصب درب محافظ شيرهای مدفون از نوع پليكا١۴٠١٠۴ ۶٣

نظافت ، زنگ زدائی و رنگ آميزی شيرهای بلودان معلق داخل١۴٠١٠۵
 اينچ بطور کامل۶ الي ٢حوضچه ( منهول ) به قطر 

٢۶٨،۴۴٠مورد ۶٣

نظافت ، زنگ زدائی و رنگ آميزی شيرهای معلق شبكه داخل١۴٠١٠۶
 اينچ بطور کامل١٢ الي ٨حوضچه ( منهول ) به قطر 

۴٢٢،٢۶٠مورد ۶٣

نظافت ، زنگ زدائی و رنگ آميزی شيرهای معلق شبكه داخل١۴٠١٠٧
 اينچ به باال  بطور کامل١۶حوضچه ( منهول ) به قطر 

۶٣۵،٩٨٠مورد ۶٣

نظافت ، تميزآاری شيرهای معلق شبكه داخل حوضچه  ( منهول )١۴٠١٠٨
 اينچ ( بدون زنگ زدائی و رنگ آميزی ) بطور کامل۶ الي ٢به قطر 

٧٣،۵٢٠مورد ۶٣

نظافت ، تميزآاری شيرهای معلق شبكه داخل حوضچه  ( منهول )١۴٠١٠٩
 اينچ به باال ( بدون زنگ زدائی و رنگ آميزی ) بطور کامل٨به قطر 

١٩٨،١٩٠مورد ۶٣

تهيه و نصب بست علمك های فوالدی و پلی اتيلن   ( زيری و رويی )١۴٠١١٠
با پيچ و مهره مربوطه 

٨۵،٨۴٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و اجرای زنگ زدائی و رنگ آميزی انشعابات فوالدی از زير١۴٠١١١
رگوالتور تا شير قفل شونده 

۴۴،٧۴٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و نصب درب های الآی باال و پائين رگوالتور های خانگی١۴٠١١٢
در هر سايز

٢۶،٧٨٠مورد ۶٣

  وCGSبوته آنی  در داخل محوطه ايستگاه های تقليل فشار  ١۴٠١١٣
CGS/TBSپوشيده شده از بوته  و خارج آردن ريشه های آن و نظافت 

کامل محل.

٢،٣۶٠متر مربع ۶٣

T.B.Sنظافت و شستشوی محوطه ايستگاه های تقليل فشار  ١۴٠١١۴
/D.R.S و  CPSوحمل مواد زاید 

۵،١٨٠متر مربع ۶٣

تهيه مصالح واجرای زنگ زدایی ، نظافت و رنگ آميزی کامل شاسی١۴٠١١۵
ایستگاه تقليل فشار.

١٢٣،٩۵٠متر مربع ۶٣

تهيه مصالح واجرای زنگ زدایی ، نظافت و رنگ آميزی کامل١۴٠١١۶
تاسيسات مکانيکی ایستگاه تقليل فشار (لوله واتصاالت )

١۴،٢۵٠اینچ متر ۶٣

تهيه و تعويض بوشن الستيكی انشعابات فوالدی و پلی اتيلن (باال و١۴٠١١٧
پایين )

١۶،١۴٠مورد ۶٣

تعويض شير قفل شونده انشعابات فوالدی و پلی اتيلن با انجام کليه١۴٠١١٨
عمليات خاکی و مکانيکی(به همراه باز و بستن تی سرویس) بطور

کامل

۵٧٠،۴٠٠مورد ۶٣

نظافت داخل حوضچه شيرهای مدفون ونقاط اندازه گيری پتانسيل١۴٠١١٩
وحمل مواد زاید به محلهای مجاز

٩٢،٧١٠مورد ۶٣

تخليه آب و لجن و خاك موجود در حوضچه های منهول و بارگيری و١۴٠١٢٠
حمل و تخليه آن در محلهای مجاز و تميزآاری و نظافت داخل حوضچه 

٣١۵،۵٨٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و زنگ زدایی ,تمييز کاری و رنگ آميزی سايبان ترانس١۴٠١٢١
رکتي فاير و درب و حصار فلزي ايستگاهها

١٧٢،٩٢٠متر مربع ۶٣

افزايش ارتفاع تلسكوپی وميله اسپندل و رابط گريس خور  شيرهای١۴٠١٢٢
 اينچ آارهای مكانيكي ( به استثنای عمليات خاآی)۶تا ٢مدفون 

٩۶١،٢۶٠عدد ۶٣

٣٧



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

- مصالح پای آار١پيوست

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

٣٨



١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

- دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه٢پيوست

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

دستور العمل تجهيز و بر چيدن 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 تناسب ماهيت و نياز آن آار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد.

١– تعاریف 
ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام دهد، تا آغاز و همچنين انجام١ تجهيز آارگاه عبارت است از عمليات، اقدام–١

عمليات موضوع پيمان، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی پيمان، ميسر شود.
هایی گفته ميشود آه برای پشتيبانی عمليات اجرایی مورد بهرهبرداری قرار ميگيرد، مانندهای پشتيبانی، به ساختمان٢ ساختمان–١

سازی، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعاتبندی، باطریهای سر پوشيده، شامل آارگاههای تاسيساتی، آهنگری، نجاری، آرماتورآارگاه
آالت، انبارهای سرپوشيده، انبارهای مواد منفجره، آزمایشگاه پيمانكار، اتاقهای سرپوشيده ماشينپيش ساخته و مانند آن، تعميرگاه

.محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه سوخت رسانی
هایی گفته ميشود آه برای افراد مستقر در آارگاه و سرویس دادن به آنها، مورد استفادههای عمومی به ساختمان ٣ ساختمان –١

خانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه،خوری، آشپزهای مسكونی، غذاسرا، ساختمانقرار گيرد، مانند دفاتر آار، نمازخانه، مهمان
 های سرپوشيده.خانه ، پارآينگرختشویخانه، تلفن

های هدایت آب وهای سطحی و فاضالب، ایجاد خاك ریز و آانال۴ محوطه سازی شامل خيابان بندی، سيستم جمعآوری و دفع آب–١
های رو باز، حصارآشی، تامينهای ورزشی، پارآينگتمهيدات دیگر برای حفاظت آارگاه در مقابل سيل، فضای سبز، انبارهای رو باز، زمين

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

تامين و تحویل پيمانكار ميشود. مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می-
شود.

۶ انبار آارگاه، محل یا محلهایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جانمایی تجهيز آارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت–١
های مربوط از آنها استفاده ميشود.دستور العمل

٧ راه دسترسی راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه وصل آند.–١
٨  راههای سرویس، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث ميشود.–١
هایی هستند آه معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه مصالح، انبار مواد سوزان و مانند آن را به طور مستقيم یا٩ راههای ارتباطی، راه–١

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

موضوع پيمان قطع شده است، احداث شود.
١١ منظور از تامين در شرح ردیفهای تجهيز و بر چيدن آارگاه، فراهم آردن ساختمانها، تاسيسات و همچنين ماشينآالت به روش–١

احداث یا نصب در آارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين، اقدامهای مربوط به
نگهداری و بهرهبرداری از آنهاست.

های موقت، خارج آردن مصالح، تجهيزات، ماشين آالت، و١٢ برچيدن آارگاه، عبارت است از جمع آوری مصالح، تاسيسات و ساختمان–١
دیگر تدارآات پيمانكار از آارگاه، تسطيح، تميز آردن و در صورت لزوم به شكل اول بر گرداندن زمين ها و محلهای تحویلی آارفرما طبق

نظر آارفرما است.

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

های پيشبينی شده در فهرست تجهيز و برچيدنترین روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن، هزینه های مربوط را طبق ردیف 
سری به صورت مقطوع برآورد آرده و در برابرهای باالآارگاه این پيوست، بر حسب قيمتهای محل اجرای عمليات و با منظور نمودن هزینه

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

ها و قطعات پيش ساخته ساختمان ها ، مانند قاب  های فلزی ، هزینه حملهای پيش ساخته، مانند آاروانمی شود. در مورد ساختمان 
و نصب، استهالك و سرمایهگذاری آنها، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه منظور می شود در

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

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

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

یا زیر بنایی آه برای دوران بهره برداری از طرح پيش بينی می شود استفاده مسكونی، اداری، پشتيبانی و سایر موارد، از تجهيزات جنبی
ای برای ایجاد تاسيسات یاد شده درگردد، با توجه به این آه هزینه آنها در ردیفهای فصل های مربوط پيش بينی شده است هزینه

تجهيز و بر چيدن آارگاه، منظور نميگردد و صرفًا هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه منظور
خواهد شد.

٣ نحوه تامين آب، برق و گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا باید در شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود، چنانچه برای انتقال آب و–٢
آشی برای دوران اجراآشی و آابلبرق و گاز و برقراری ارتباط مخابراتی از شبكه سراسری يا محلی تا ورودی آارگاه، لوله آشی، آانال 

الزم باشد ، باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود.
۴ چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه را به عهده بگيرد آه آارهای آن شامل نصب ترانسفور ماتورها–٢

های انشعاب وو متعلقات آن، نصب تيرهای برق، آابل آشی از شبكه تا ورودی آارگاه، پرداخت تعرفه های ثابت برق (دیماند) و هزینه
اشتراك برق و سایر آارهای مشابه است، تعهدات آارفرما در این زمينه، به طور مشخصی در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و

ای از این بابت در تجهيز و بر چيدن آارگاه، منظور نخواهد شد. چنانچه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد، هزینه آنهزینه
های تجهيز و بر چيدن آارگاه محسوب ميشود. های قابل برگشت در پایان آار، باقيمانده جزو هزینه برآورد و پس از آسر هزینه

۵ در صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آبرسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگيرد، در حالت استفاده از شبكه لوله–٢
آشی آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای
مشابه است، یا احداث چاه عميق یا نيمه عميق. پرداخت هزینه  های برداشت آب، تعهدات آارفرما در این زمينه، در شرایط خصوصی

پيمان درج شده و هزینهای از این بابت در تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نميشود.
چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب، به عهده آارفرما نباشد، هزینه آن پس از آسر هزینههای قابل برگشت در

٣٩
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 های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور خواهد شد.پایان آار، جزو هزینه
۶ چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش–٢

بينی شود. در صورتی آه بر اساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارفرما باشد، هزینهای از این بابت در ردیف-
های تجهيز و برچيدن 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، راهآهن و باند فرودگاه محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه پيش بينی

ميشود.
٧  با وجود این طبق شرایط عمومی پيمان تامين زمين برای تجهيز آارگاه به عهده آارفرماست، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد،–٢

تمام یا بخشی از زمين  تجهيز محل آارگاه توسط پيمانكار تامين شود، باید تامين زمين از طرف پيمانكار را در شرایط خصوصی پيمان پيش-
بينی آرده و هزینه اجاره آن را جزو برآورد هزینه های تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نماید.

٨ به استثنای تعهدهایی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده است، هر–٢
نوع تسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پيمانكار قرار دهد، باید آن را در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی

آند.
٩ هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات، آهنگری، تراشكاری، نجاری، آرماتور بندی وساخت قطعات پيش ساخته، در بهای واحد–٢

، هزینهای منظور نمی شود.تجهيز و بر چيدن آارگاه  های مربوط محاسبه شده است و از این بابت، در ردیفهایهای فصلردیف 
های فصلهای مربوط در نظر گرفته شده است و ازآالت، در ردیفآالت در هزینه ساعتی ماشين های ماشين١٠ هزینه تجهيز تعميرگاه–٢

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

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

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

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

مجاز نيست.
های تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نخواهد شد، حجم عمليات مربوط به راههای انحرافی، بر١۵ هزینه راه های انحرافی، جزو ردیف –٢

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

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

١٧ جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه، بدون احتساب هزینههای مربوط به ردیفهای ۶٣۴٢٠٣٠١ تا ۶٣۴٢٠٣٠٣ –٢
فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود. در صورتی آه در موارد استثنایی ، این هزینه از حد تعيين
شده ،بيشتر باشد، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور

مهندسی برسد.
١ آار های مربوط به فهرست بهای پایه رشته تعميرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه–١٧–٢

اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه.

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

آرده و پس از تایيد مهندس مشاور، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد. 
 های٢  آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تامين آب، برق، گاز و تلفن پيمانكار را به دستگاه–٣

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

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

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

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

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

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

مبلغ پيشبينی شده پرداخت ميشود.
 های آارگاه را که برای تجهيز آارگاه احداث می کند، در برابر حوادث اتفاقی۶ پيمانكار موظف است به هزینه خود، ابنيه و ساختمان–٣

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

شوند. تجهيزات و مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه (به استثنای تجهيز انجام شده توسط آار فرما متعلق به پيمانكار است. بجز ساختمانها و
قطعات پيش ساخته، چنانچه ساختمان ها و تاسيسات تجهيز آارگاه در زمين آار فرما ساخته شده باشد، مورد نياز آار فرما باشد، بهای
مصالح بازیافتی آنها بر اساس نرخ متعارف روز و با توافق دو طرف و با پرداخت وجه آن به پيمانكار ساختمان  ها و تاسيسات به آارفرما

واگذار ميشود.

 ۴–نحوه پرداخت

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 هر١ –۴
.یك از ردیف  های تجهيز و برچيدن آارگاه، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها، محاسبه شده و در صورت وضعيت  ها درج ميشود

تبصره : هزینه ردیف  هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام ميشود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد، به تناسب

۴٠
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پيشرفت آن بخش از آار محاسبه ميشود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود ، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و
.پرداخت ميشود

. ١ هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانكار، در صورت وضعيت ها منظور ميشود–١–۴
.٢ هزینه برچيدن آارگاه، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه، در صورت وضعيت منظور و پرداخت ميشود–١–۴

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

. ــ  ٣٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه برای شروع عمليات پيمان الزم است
. ــ  ۶٠ 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 پيمان هایی 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 ميگردد 
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بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه٢پيوست

٠مقطوعتامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار۴٢٠١٠١ ۶٣

٠مقطوعتامين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار۴٢٠١٠٢ ۶٣

٠مقطوعتامين و تجهيز ساختمان های اداری و دفاتر کار پيمانکار۴٢٠١٠٣ ۶٣

٠مقطوعتامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار۴٢٠١٠۴ ۶٣

٠مقطوعتامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران۴٢٠٢٠١ ۶٣

تامين و تجهيز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و۴٢٠٣٠١
آزمایشگاه

٠مقطوع ۶٣

تامين و تجهيز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس۴٢٠٣٠٢
مشاور و آزمایشگاه

٠مقطوع ۶٣

٠مقطوعتامين غذای کارمندان، کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه۴٢٠٣٠٣ ۶٣

تامين ساختمان های پشتيبانی به انضمام هزینه تجهيز انبارهای سر۴٢٠۴٠١
پوشيده، آزمایشگاه پيمانکار و موارد مشابه

٠مقطوع ۶٣

٠مقطوعتامين و تجهيز انبار مواد منفجره۴٢٠۴٠٢ ۶٣

٠مقطوعتامين و تجهيز ساختمان های عمومی۴٢٠۴٠٣ ۶٣

٠مقطوعمحوطه سازی۴٢٠۴٠۴ ۶٣

٠مقطوعاحداث چاه آب عميق یا نيمه عميق۴٢٠۵٠١ ۶٣

٠مقطوعتامين آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠١ ۶٣

٠مقطوعتامين برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٢ ۶٣

٠مقطوعتامين سيستم های مخابراتی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٣ ۶٣

٠مقطوعتامين سيستم گازرسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠۴ ۶٣

٠مقطوعتامين سيستم سوخت رسانی کارگاه۴٢٠۶٠۵ ۶٣

٠مقطوعتامين راههای دسترسی۴٢٠٧٠١ ۶٣

٠مقطوعتامين راه های سرویس۴٢٠٧٠٢ ۶٣

٠مقطوعتامين راه های ارتباطی۴٢٠٧٠٣ ۶٣

٠مقطوعتامين ایاب و ذهاب کارگاه۴٢٠٨٠١ ۶٣

تامين پی و سکو برای نصب ماشين آالت و تجهيزات سيستم توليد۴٢٠٩٠١
مصالح، سيستم توليد بتن، کارخانه آسفالت، مولدهای برق و مانند

آنها

٠مقطوع ۶٣

نصب ماشين آالت و تجهيزات و راه اندازی آنها، یا تامين آنها از راه۴٢٠٩٠٢
خرید خدمت یا خرید مصالح

٠مقطوع ۶٣

بارگيری، حمل و باراندازی ماشين آالت و تجهيزات به کارگاه و۴٢٠٩٠٣
برعکس

٠مقطوع ۶٣

تهيه، نصب و برچيدن ورق های فلزی با ضخامت و استقامت مناسب۴٢٠٩٠۴
برای تامين عبور افراد یا وسائل نقليه شهری روی کانال های حفر

شده.

٠مقطوع ۶٣

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه با تجهيزات مربوط و تجهيزکارگاه برای۴٢١۴٠١
انجام آزمایش های پرتونگاری

٠مقطوع ۶٣

٠مقطوعحفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه۴٢١۵٠١ ۶٣

٠مقطوعبيمه تجهيز کارگاه۴٢١۶٠١ ۶٣

٠مقطوعبرچيدن کارگاه۴٢١٧٠١ ۶٣
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١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

- شرح اقالم هزينه باالسری٣پيوست

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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.
١–۴   هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–۵   هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
١–۶   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.

١–١۴ هزینه های متفرقه،شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.
١–١۵ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

١–١۶ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.
١–١٧ هزینه دستگاه ها و تجهيزات رایانه ای دفتر مرکزی

٢ – هزینه باالسری کار.
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.
٢–۴ هزینه صندوق کارآموزی.

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

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

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

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

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

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

٢–۶–١٠ هزینه آزمایش های پيمانکار.
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  (
٢–٧–۴ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.

٢–٧–۵ هزینه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
٢–٧–۶ 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 های منطقه ای۴پيوست 

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام استان ها ردیف

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

1/03 سایر شهرستان های استان آذربایجانشرقی

1/05 اروميه-خوی

آذربایجانغربی ٢1/12 چالدران-تكاب-سردشت

1/07 سایر شهرستان های استان آذربایجانغربی

1/03 خلخال-گرمی-آوثر
اردبيل ٣

١ سایر شهرستان های استان اردبيل

1/10 سميرم (دناآوه) - خوروبيابانك
اصفهان ۴

١ سایر شهرستان های استان اصفهان

1/05 طالقان-آسارا
البرز ۵

١ سایر شهرستان های استان البرز

1/18 مهران و دهلران 
ایالم ۶

1/13 سایر شهرستان های استان ایالم

1/20 جزایر خارگ و فارسی

بوشهر ٧1/10 دیر-جم-آنگان

1/04 سایر شهرستان های استان بوشهر

1/08 فيروزآوه

تهران ٨1/04 شميرانات- دماوند

١ سایر شهرستان های استان تهران

1/13 آوهرنگ چهارمحال و
بختياری ٩

1/06 سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری

1/20 نهبندان

خراسان جنوبی ١٠1/10 بيرجند

1/13 سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی

1/14 درگز-آالت - خواف

خراسان رضوی ١١
1/10 بردسكن- تایباد- رشتخوار

١ مشهد

1/06 سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

1/06 بجنورد
خراسان شمالی ١٢

1/10 سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

1/06 اللی-مسجدسليمان- ایذه - باغ ملك

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

1/03 سایر شهرستان های استان خوزستان

1/09  ماه نشان- طارم

زنجان ١۴1/04 زنجان

1/06 سایر شهرستان های استان زنجان

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

سيستان و
بلوچستان ١۶

1/17 خاش-چاه بهار - زابل

1/12 زاهدان

1/25 سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان 
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١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

فارس ١٧١  شيراز- آباده-مرودشت-آازرون-فسا

1/04 سایر شهرستان های استان فارس

1/10 الموت
قزوین ١٨

1/05 سایر شهرستان های استان قزوین

1/06 خلجستان-نوفل لوشاتو
قم ١٩

1/04 سایر شهرستان های استان قم

1/17 بانه

آردستان ٢٠1/13  سقز -مریوان-سرو آباد

1/10 سایر شهرستان های استان آردستان

1/13 آهنوج-منوجان

آرمان ٢١
1/08 جيرفت-عنبرآباد

١ آرمان-رفسنجان

1/04 سایر شهرستان های استان آرمان

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

1/09 سایر شهرستان های استان آرمانشاه

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

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

گلستان ٢۴1/12 مراوه تپه

1/06 سایر شهرستان های استان گلستان

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

١ سایر شهرستان های استان گيالن

1/12 اليگودرز-پلدختر-دلفان
لرستان ٢۶

1/08 سایر شهرستان های استان لرستان

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

مازندران ٢٧1/06 رامسر-تنكابن-سوادآوه-گلوگاه 

1/04 سایر شهرستان های استان مازندران

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

1/03 سایر شهرستان های استان مرآزی

1/20 جزیره ایوموسی

هرمزگان ٢٩1/15 جاسك و جزیره قشم

1/04 بندر عباس

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

یزد ٣١
1/05 سایر شهرستان های استان یزد
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١٣٩٧تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فهرست بهای
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- دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد۵پيوست

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید

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

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

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

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

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

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