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دستورالعمل کاربرد

ها و ها، شرح و بهای واحد ردیف کليات، مقدمه فصل دستورالعمل کاربرد)، بهای واحد رشته خطوط گاز شهری شامل این دستورالعمل ( ١– فهرست
بها، به شرح زیر است: های فهرست پيوست

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

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

پيوست ٥ : دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید
پيوست ٦ : ایستگاه های تقليل فشار 

پيوست ٧ : حمل و نقل

بها برای خطوط لوله توزیع گاز در مناطق مسکونی و تجاری از محل تأمين گاز یا ایستگاه تقليل فشار به نقاط مذکور در نظر گرفته شده است. این فهرست

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

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

دار، با روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای اختصاصی صنعت نفت محاسبه و در برابر های ستاره شود. بهای واحد ردیف می
دار مورد نياز باشد، متن الزم تهيه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با های ستاره شود هرگاه دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیف ردیف مورد نظر درج می
گردد. شماره جدید اضافه می
های هر فصل با توجه به ها در آینده، ردیف های مورد نياز و همچنين امکان افزایش ردیف بها به منظور سهولت دسترسی به ردیف ٢–٢ در این فهرست
بها، شامل نه رقم است که به ترتيب از های فهرست های جداگانه با شماره مشخص تفکيک شده است. شماره ردیف ها یا زیر فصل ماهيت آنها، به گروه

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

هایی، یا روش دیگر، تعيين شده است، ها، بهای آزاد به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف ٢–٣– برای هر یک از اقالمی که در کليات یا مقدمه فصل
گردد، در مقابل ردیف بينی شود و بهای واحد آن که به روش تعيين شده محاسبه می باید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پيش

یاد شده درج شود.
شود. بها موجود است اما بدون بهای واحد هستند، به روش تعيين شده در بند ٢–١، تهيه می هایی که شرح آنها در این فهرست ٢–٤ بهای واحد ردیف

های موضوع بندهای ٢–١ و ٢–٤، باید هنگام تهيه برآورد هزینه اجرا کار، به تایيد واحد اجرایی مربوط برسد. ٢–٥ شرح و بهای واحد ردیف
بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، بيشتر از های فهرست های ٢–١ و ٢–٤، با اعمال ضریب ٢–٦ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف

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

شوند، سقف یاد شده به ترتيب پانزده (١٥) و ده (١٠) درصد خواهد بود. تشریفات مناقصه واگذار می
زیر، مطابق روش تعيين های موضوع بندهای ٢–١ و ٢–٤ و هزینه  بها و همچنين ردیف های این فهرست ٢–٧ هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف

شده در بند ٢–٨ اعمال خواهد شد.
های غير عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٤١ (چهل و یک) درصد و آارهایی آه به صورت ٢–٧–١– هزینه باالسری طرح 

های عمرانی برای شوند برابر ٣٠ (سی) درصد می باشد. هزینه باالسری طرح  ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می
آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٣٠ (سی) درصد و آارهایی آه به صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه)

شوند برابر ٢٠ (بيست) درصد می باشد. شرح اقالم هزینه باالسری به عنوان راهنما در پيوست ٣ درج شده است.  واگذار می
٢–٧–٢– ضریب منطقه ای مطابق پيوست ٤ . 

٢–٧–٣– هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه مطابق دستورالعمل پيوست ٢.

بها های این فهرست های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف ٢–٨ برای برآورد هزینه اجرای هر کار،مقادیر اقالم آن، براساس نقشه
شود. هاست، تهيه می گيری می شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف اندازه

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

شود. نتيجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن افزوده می
 

بها زیاد باشد استفاده کامل از دفترچه فهرست بها و های این فهرست ها و ردیف  تبصره : در صورتی که برای تهيه برآورد کاری موارد استفاده از فصل
های مربوط در دفترچه و تهيه برآورد به روش بند ٢–٨ , بالمانع است. مقادیر (برآورد اجرای کار) با درج مقادیر مورد نظر در برابر ردیف

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

درج کند.

 هایی که شرح آن در فصل سيزدهم این فهرست بها منظور گردیده است) از قبيل کارهای بتنی، ٤– برآورد کارهای سيویل خطوط لوله (به غير از ردیف
بهای واحد پایه رشته عمليات  ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی های فهرست  فوالدی، احداث حوضچه شيرآالت و مانند اینها بر اساس ردیف

 شود. انجام می 

بها برای برآورد کارهای مجرد و منفرد  های این فهرست باشد لذا نرخ گذاری محدوده یک منطقه می بها برای اجرای مجموعه کارهای شبکه ٥– این فهرست
باشد.  کشی دیگر قابل استفاده نمی و یا هر نوع لوله

بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسبه و بر قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست ٦– اگر در نظر باشد که کار بصورت یک
بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد. شود، این جدول می  مبنای آن جدول درصد اجزای متشکله کار (جدول تفکيکی) تهيه می
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کليات 
تفکيک و مکمل یکدیگر هستند.  ها، اجزای غيرقابل  ها و شرح ردیف ١ - مفاد کليات، مقدمه فصل

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

کارگيری نيروی انسانی، بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته خطوط لوله گاز شهری بوده و هزینه های تامين و به های این فهرست ٣ – قيمت
باشد) بارگيری، حمل و باراندازی مصالح، آالت و ابزار و همچنين تامين مصالح مورد نياز(به استثنای مصالحی که تامين آنها به عهده کارفرما می ماشين

بينی شده است و به طور کلی، شامل اجرای کامل کار با مشخصات بها پيش های این فهرست جابجایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح در بهای واحد ردیف
 عمومی است.HSEفنی و الزامات و رو یه ها ی نظام مد یر یت 

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

پرداخت نيست. بينی شده است، قابل بها پيش بها برای آن بها یا اضافه صراحت در این فهرست 
١-٤- چنانچه موضوع پروژه برای اجرای خطوط لوله گاز با طول حداکثر یک کيلومتر (در حفره های خالی شبکه گازدار موجود ) و به تعداد کمتر یا مساوی ٢٠

گردد:  های خالی و پراکندگی شبکه" برابر  ١/٠٥ و برای بيشتر از ٢٠ مورد مطابق فرمول زیر محاسبه می مورد باشد ، ضریب "طول خط برای حفره
١+[((n-٢٠)/١٠٠)+٠/٠٥]های خالی و پراکندگی شبکه =ضریب طول خط برای حفره

 nهای خالی منظور شده در یک پروژه = تعداد حفره
باشد. های خالی و پراکندگی شبکه برابر  ١/٢٥ می  باشد، ضریب طول خط برای حفره٤٠=<nتبصره یک: چنانچه 

باشد و در طول مدت اجرای پروژه تبصره دو: اعمال ضریب فوق چنانچه صرفًا در مرحله برآورد اوليه هزینه اجرای کار منظور گردیده باشد قابل محاسبه می
باشد. نيز قابل تغيير نمی

که در برآورد هزینه اجرای کار منظور شده باشد قابل پرداخت است. تبصره سه: مبلغ محاسبه شده از ضریب فوق در صورتی

های روز با استناد های دیگر یا مقایسه آن با قيمت بها با فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست های این فهرست گيری از مقایسه فصل ٥- با نتيجه
پرداخت نيست. به تجزیه قيمت یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعيين شده است، قابل

بها که دستورالعملی برای نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد، نافذ خواهد بود. ٦- در هر بخش از این فهرست

 های اجرایی منضم به پيمان و بها، مشخصات فنی منضم به پيمان و مشخصات تعيين شده در نقشه ٧- منظور از مشخصات فنی در این فهرست
ها و لوازم است. های سازندگان دستگاه  دستورکارها و دستورالعمل 

 
هایی که نوع سيمان مشخص نشده است، منظور سيمان پرتلند نوع یک است. ٨- در ردیف 

٩ - نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهيزات مورد نياز باید از نظر تطبيق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایيد کارفرما برسد.

) است که درNOMINAL DIAMETERها، اتصاالت لوله و شيرها به کار برده شده است، قطر نامی( بها برای لوله ١٠- منظور از قطر که در این فهرست 
المللی درج شده است.  های سازندگان و استانداردهای بين جدول

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

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

ها، حفر ترانشه ميلگرد باید مطابقت شود و امکان بازرسی کامل آنها بعدًا ميسر نيست، مانند، گودبرداری ١٣- عملياتی که پس از انجام کار پوشيده می
های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها  حين اجرای کار و قبل از پوشيده شده با مهندس مشاور صورتجلسه شوند. آنها با نقشه

های فصل ١٤ – به عملياتی که در معابر با عرض کمتر از ٢ متر انجام ميشود بابت تأثير تنگی معابر در بازدهی کار ٥٠ (پنجاه) درصد اضافه، به نرخ ردیف 
شود. اول، دوم، پنجم، ششم، دهم، سيزدهم و ردیف های ٠٤٠٣٠٠١ الی ٠٤٠٨٠٠٩ از فصل چهارم این فهرست بها اعمال می

آب در کانال) در بازدهی کار آن قسمت از عمليات واقع شده در این منطقه، عالوه بر منظور کردن هزینه آبکشی در ١٥ – بابت تأثير آبداربودن (جمع شدن 
های فصل دوم و سوم و ردیف های ٠٤٠٥٠٠١ الی ٠٤٠٨٠٠٩ از فصل چهارم این فهرست بها اعمال فصل کارهای خاکی، ١٠ درصد اضافه، به ردیف 

شود. می

١٦- چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بها ی آن بر اساس اسناد مورد تا یيد
شود و مشمول تعد یل آحادبها نيز  ها ی پيمان اعمال نمی  عالوه  ١٤ درصد هز ینه باالسر ی پرداخت می شود. به هز ینه مصالح  یاد شده ضر یب آارفرما به

نخواهند بود.

های سه ماهه چهارم سال ١٤٠٠ محاسبه شده است. بها بر مبنای قيمت ١٧- این فهرست
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل اول - عمليات ريسه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

هزینه مجموع عمليات بارگيری لوله از انبارهای پيمانكار در آارگاه، حمل در معابر شهری، باراندازی و ردیف چيدن لوله ها در آنار آانال و همچنين١–
.های این فصل دیده شده است بازگرداندن لوله های پلی اتيلن آار نشده در هر روزآاری به انبار سرپوشيده آارگاه، در قيمت ردیف

های آهنی برای جلوگيری از حرآت لوله ها در شيب و هزینه های تهيه و آاربرد مصالح الزم، از قبيل چوب (چاآی)، آيسه های زیر لوله، ميخ٢–
.های این فصل دیده شده است مراعات نكات ایمنی مربوط به حمل و ریسه طبق مشخصات فنی در قيمت ردیف

.های وزنی بارگيری و حمل با لوله بر مناسب، در قيمت ردیف مربوط منظور شده است محدودیت٣–

های ریسه محاسبه می هزینه جمع آوری لوله های ریسه شده در مسير خط و برگشت آنها به انبار در صورت دستور کارفرما مطابق قيمت ردیف٤–
.شود

.های ریسه این فصل در نظر گرفته شده است بابت بارگيری یا تخليه ٣٠ درصد و بابت حمل شهری ٤٠ درصد قيمت٥–

گيرد های عمليات ریسه اضافه بهایی به شرح ذیل تعلق می های ردیف در صورت انجام عمليات در شرایط زیر به قيمت٦–

٥  درصد                   ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ٨ درصد تا ١٥ درصد٦ –١ 
٩  درصد      ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ١٥ درصد تا ٢٢ درصد٦ –٢ 
١٧ درصد                                 ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ٢٢ درصد٦ –٣ 
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل اول - عمليات ريسه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل اول - عمليات ريسه

14،270متر اينچ3/4ريسه چيني لوله فوالدي عايق نشده به قطر 0101001 53
18،160متر اينچ1ريسه چيني لوله فوالدي عايق نشده به قطر 0101002 53
20،750متر اينچ1/4 1ريسه چيني لوله فوالدي عايق نشده به قطر 0101003 53
23،350متر اينچ1/2 1ريسه چيني لوله فوالدي عايق نشده به قطر 0101004 53
25،940متر اينچ2ريسه چيني لوله فوالدي عايق نشده به قطر 0101005 53
38،210متر اينچ3ريسه چيني لوله فوالدي عايق نشده به قطر 0101006 53
55،110متر اينچ4ريسه چيني لوله فوالدي عايق نشده به قطر 0101007 53
77،280متر اينچ6ريسه چيني لوله فوالدي عايق نشده به قطر 0101008 53
112،950متر اينچ8ريسه چيني لوله فوالدي عايق نشده به قطر 0101009 53
138،160متر اينچ10ريسه چيني لوله فوالدي عايق نشده به قطر 0101010 53
150،710متر اينچ12ريسه چيني لوله فوالدي عايق نشده به قطر 0101011 53
165،790متر اينچ14ريسه چيني لوله فوالدي عايق نشده به قطر 0101012 53
184،210متر اينچ16ريسه چيني لوله فوالدي عايق نشده به قطر 0101013 53
14،270متر اينچ3/4ريسه چيني لوله فوالدي عايق شده به قطر 0102001 53
18،160متر اينچ1ريسه چيني لوله فوالدي عايق شده به قطر 0102002 53
20،750متر اينچ1/4 1ريسه چيني لوله فوالدي عايق شده به قطر 0102003 53
23،350متر اينچ1/2 1ريسه چيني لوله فوالدي عايق شده به قطر 0102004 53
25،940متر اينچ2ريسه چيني لوله فوالدي عايق شده به قطر 0102005 53
39،880متر اينچ3ريسه چيني لوله فوالدي عايق شده به قطر 0102006 53
56،750متر اينچ4ريسه چيني لوله فوالدي عايق شده به قطر 0102007 53
81،770متر اينچ6ريسه چيني لوله فوالدي عايق شده به قطر 0102008 53
119،510متر اينچ8ريسه چيني لوله فوالدي عايق شده به قطر 0102009 53
145،260متر اينچ10ريسه چيني لوله فوالدي عايق شده به قطر 0102010 53
158،470متر اينچ12ريسه چيني لوله فوالدي عايق شده به قطر 0102011 53
174،320متر اينچ14ريسه چيني لوله فوالدي عايق شده به قطر 0102012 53
193،680متر اينچ16ريسه چيني لوله فوالدي عايق شده به قطر 0102013 53
20،140متر ميليمتر (حلقه شده)25ريسه كردن لوله پلي اتيلن به قطر 0103001 53
23،690متر ميليمتر (حلقه شده)40ريسه كردن لوله پلي اتيلن به قطر 0103002 53
27،380متر ميليمتر (حلقه شده)63ريسه كردن لوله پلي اتيلن به قطر 0103003 53
29،940متر ميليمتر (حلقه شده)90ريسه كردن لوله پلي اتيلن به قطر 0103004 53
53،580متر ميليمتر (شاخه اي)110ريسه كردن لوله پلي اتيلن به قطر 0103005 53
57،860متر ميليمتر (شاخه اي)125ريسه كردن لوله پلي اتيلن به قطر 0103006 53
82،870متر ميليمتر (شاخه اي)160ريسه كردن لوله پلي اتيلن به قطر 0103007 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خطوط لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

عمليات الزم برای جوشکاری لوله و اتصاالت فوالدی ، بازرسی لوله ها، آماده سازی لوله های سالم و اصالح لوله های معيوب، جفت کردن لوله١–
ها، جوشکاری خط لوله در کنار کانال، انجام جوشکاری ميان مسيری، نهایی و تعمير جوش های معيوب، طبق مشخصات فنی مربوط در

.محاسبات این فصل منظور شده است

هزینه اصالح لوله های معيوب در مواردی که پيمانکار طبق صورتجلسه لوله ها را سالم تحویل گرفته است، به عهده پيمانکار است و در مواردی٢–
.های مربوط جداگانه به پيمانکار پرداخت ميشود که طبق صورتجلسه لوله هایی معيوب تحویل پيمانکار شده است، هزینه اصالح از ردیف

.های این فصل منظور شده است تأمين نيروی انسانی، ماشين آالت، لوازم و مصالح مصرفی (غير از لوله، اتصاالت، شيرها و الکترود)، در ردیف٣–

.های این فصل منظور شده است هزینه آزمایش صالحيت جوشکاران در قيمت٤–

های این فصل قيمتی برای آن منظور نشده باشد، به روش خطی دو ردیف مربوط به چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گيرد که در ردیف٥–
.ترین ضخامت استفاده خواهد شد نزدیک

و برای لوله های پلی اتيلن، برای لوله های از LX٦٥تا ٥ LXوL٥های لوله فوالدی این فصل برای انجام عمليات در لوله های فوالدی ٥ قيمت ردیف٦–
.می باشد SDR١١ یا GAZ٤BAR نوع

.ها منظور شده است هزینه سنگ زدن و آماده نمودن سرلوله های سالم در قيمت٧–

.های جوشکاری کنار کانال محاسبه گردیده است اضافه هزینه جوشکاری در داخل کانال به نسبت در نرخ ردیف٨–

:های این فصل اضافه بهایی به شرح زیر تعلق ميگيرد های ردیف در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، به نرخ٩–

 ٢ درصداحداث خط لوله در مجاورت لوله فعال نفتی و گاز٩ –١ 
٥ درصد                          شيب خط لوله بيش از ٨ درصد و تا ١٥ درصد باشد.٩ –٢ 
شيب خط لوله بيش از ١٥ درصد وتا ٢٢ درصد باشد.                               ١٢ درصد٩ –٣ 
                          ٢٥ درصدشيب خط لوله بيش از ٢٢ درصد تا ٣٥ درصد باشد.٩ –٤ 
.شيب خط لوله بيش از ٣٥ درصد با برآورد جداگانه در ردیف ستاره دار محاسبه می گردد٩ –٥ 
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خطوط لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خطوط لوله

532،520سرجوش اينچ با هر ضخامت در كنار كانال.3/4جوشكاري لوله فوالدي 0201001 53
552،750سرجوش اينچ با هر ضخامت در كنار كانال.1جوشكاري لوله فوالدي 0201002 53
573،400سرجوش اينچ با هر ضخامت در كنار كانال.1/4 1جوشكاري لوله فوالدي 0201003 53
600،820سرجوش اينچ با هر ضخامت در كنار كانال.1/2 1جوشكاري لوله فوالدي 0201004 53
690،940سرجوش اينچ در كنار كانال.0/153 اينچ با ضخامت تا 2جوشكاري لوله فوالدي 0201005 53
801،410سرجوش اينچ در كنار كانال.0/187 تا 0/154 اينچ با ضخامت 2جوشكاري لوله فوالدي 0201006 53
858،650سرجوش اينچ در كنار كانال.0/251 تا 0/188 اينچ با ضخامت 2جوشكاري لوله فوالدي 0201007 53
861،110سرجوش اينچ كنار كانال.  0/153 اينچ با ضخامت تا 3جوشكاري لوله فوالدي 0202001 53
919،050سرجوش اينچ كنار كانال.  0/187 تا 0/154 اينچ با ضخامت تا 3جوشكاري لوله فوالدي 0202002 53
1،001،760سرجوش اينچ كنار كانال.  0/251 تا 0/188 اينچ با ضخامت تا 3جوشكاري لوله فوالدي 0202003 53
1،191،600سرجوش اينچ كنار كانال.  0/153 اينچ با ضخامت تا 4جوشكاري لوله فوالدي 0203001 53
1،313،200سرجوش اينچ كنار كانال.  0/187 تا 0/154 اينچ با ضخامت  4جوشكاري لوله فوالدي 0203002 53
1،496،430سرجوش اينچ كنار كانال.0/251 تا 0/188 اينچ با ضخامت 4جوشكاري لوله فوالدي 0203003 53
2،113،730سرجوشاينچ كنار كانال.0/153 اينچ با ضخامت 6جوشكاري لوله فوالدي 0204001 53
2،238،070سرجوشاينچ كنار كانال.0/187 تا 0/154 اينچ با ضخامت تا 6جوشكاري لوله فوالدي 0204002 53
2،422،270سرجوش اينچ كنار كانال.0/251 تا 0/188 اينچ با ضخامت تا 6جوشكاري لوله فوالدي 0204003 53
2،695،910سرجوش اينچ كنار كانال.0/218 اينچ با ضخامت تا 8جوشكاري لوله فوالدي 0205001 53
3،062،550سرجوش اينچ كنار كانال.0/251 تا 0/219 اينچ با ضخامت تا 8جوشكاري لوله فوالدي 0205002 53
3،954،510سرجوش اينچ كنار كانال.0/218 اينچ با ضخامت تا 10جوشكاري لوله فوالدي 0206001 53
4،314،010سرجوش اينچ كنار كانال.0/251 تا 0/219 اينچ با ضخامت 10جوشكاري لوله فوالدي 0206002 53
4،819،280سرجوش اينچ كنار كانال0/218 اينچ با ضخامت تا 12جوشكاري لوله فوالدي 0207001 53
5،461،860سرجوش اينچ كنار كانال.0/251 تا 0/219 اينچ با ضخامت تا 12جوشكاري لوله فوالدي 0207002 53
 اينچ كنار كانال شامل اتصال به لوله0/218 اينچ با ضخامت 14جوشكاري لوله فوالدي 0208001

موجود در كنار كانال.
6،502،340سرجوش 53

6،815،390سرجوش اينچ كنار كانال.0/251 تا 0/219 اينچ با ضخامت 14جوشكاري لوله فوالدي 0208002 53
7،342،060سرجوش اينچ كنار كانال.0/218 اينچ با ضخامت 16جوشكاري لوله فوالدي 0209001 53
7،736،800سرجوش اينچ كنار كانال.0/251 تا 0/219 اينچ با ضخامت 16جوشكاري لوله فوالدي 0209002 53
0210001BUTT  ميليمتر به روش لب به لب 90جوشكاري كامل لوله پلي اتيلن روي كانال به قطر 

WELD

930،340سرجوش 53

0210002BUTT  ميليمتر به روش لب به لب 110جوشكاري كامل لوله پلي اتيلن روي كانال به قطر 
WELD

1،124،630سرجوش 53

0210003BUTT  ميليمتر به روش لب به لب 125جوشكاري كامل لوله پلي اتيلن روي كانال به قطر 
WELD

1،211،690سرجوش 53

0210004BUTT  ميليمتر به روش لب به لب 160جوشكاري كامل لوله پلي اتيلن روي كانال به قطر 
WELD

1،488،650سرجوش 53

0211001BUTT  ميليمتر به روش لب به لب 90جوشكاري كامل لوله پلي اتيلن داخل كانال به قطر 
WELD.

1،270،800سرجوش 53

 ميليمتر به روش لب به لب110جوشكاري كامل لوله پلي اتيلن داخل كانال به قطر 0211002
BUTT WELD .

1،478،090سرجوش 53

 ميليمتر به روش لب به لب125جوشكاري كامل لوله پلي اتيلن داخل كانال به قطر 0211003
BUTT WELD .

1،567،000سرجوش 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خطوط لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خطوط لوله

 ميليمتر به روش لب به لب160جوشكاري كامل لوله پلي اتيلن داخل كانال به قطر 0211004
BUTT WELD .

1،648،680سرجوش 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سوم - آزمايشات كنترل كيفيت جوش

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

هایی آه توسط پيمانكار دارای مجوز، یا شرآت پرتونگاری مجاز انجام شود، پيش بينی شده است و استفاده از های این فصل برای آزمایش ردیف١–
.آن در سایر موارد مجاز نيست

های آنترل آيفيت جوش، برای روزهای عادی است. در صورتی آه با درخواست و تأیيد مهندس مشاور، آار در شب انجام شود، بهای بهای ردیف٢–
.های پيش گفته با اعمال ضریب ١/٢٠ پرداخت می شود آن براساس ردیف

های متخصص پرتونگاری صنعتی با آسب مجوز از آارفرما قرارداد منعقد نماید. ليكن پيمانكار در قبال آارفرما و پيمانكار باید با یكی از شرآت٣–
.اشخاص ثالث پيمانكار مسئوليت خواهد داشت

متناسب، ظهور و ثبوت (SOURCE) ها با اشعه، چشمه های پرتونگاری این فصل هزینه عمليات آماده سازی فيلم، عكسبرداری از جوش در نرخ٤–
.فيلم، ارائه گزارش و رعایت موارد ایمنی از جمله نزدیك شدن عابران و افراد متفرقه به محل پرتو نگاری منظور شده است

هزینة تأمين و استقرار آزمایشگاه و تاریكخانه با تجهيزات آن و تأسيسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینها و همچنين هزینه های مربوط به آماده٥–
.ها، تأمين وسيله نقليه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور شده است نمودن دستگاه

.های این فصل منظور نشده است باشد و در نرخ هزینة تهيه فيلم و تفسير رادیوگرافی به عهده آارفرما می٦–

.ها باعث تغيير بها در نرخ پرتونگاری نخواهد شد تفاوت ضخامت جدار لوله، شير و اتصال٧–

های مربوط به پرتونگاری های یك آار به صورت پيوسته محاسبه شده است. بنابراین نرخ نرخ های این فصل برای آزمایش آيفيت جوشكاری٨–
.های منفرد و متفرق با استفاده از نرخ عوامل صنعت نفت محاسبه می گردد جوش
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سوم - آزمايشات كنترل كيفيت جوش

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - آزمايشات كنترل كيفيت جوش

753،280سرجوش اينچ بدون فيلم و تفسير نهائي.2پرتونگاري جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301001 53
851،020سرجوش اينچ بدون فيلم و تفسير نهائي.3پرتونگاري جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301002 53
986،070سرجوش اينچ بدون فيلم و تفسير نهائي.4پرتونگاري جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301003 53
1،229،950سرجوش اينچ بدون فيلم و تفسير نهائي.6پرتونگاري جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301004 53
1،496،450سرجوش اينچ بدون فيلم و تفسير نهائي.8پرتونگاري جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301005 53
1،756،060سرجوش اينچ بدون فيلم و تفسير نهائي.10پرتونگاري جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301006 53
1،995،790سرجوش اينچ بدون فيلم و تفسير نهائي.12پرتونگاري جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301007 53
2،271،370سرجوش اينچ بدون فيلم و تفسير نهائي.14پرتونگاري جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301008 53
2،571،460سرجوش اينچ بدون فيلم و تفسير نهائي.16پرتونگاري جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301009 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهارم - عايقكاري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

های این های الزم، تأمين و به آارگيری نيروی انسانی، ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی مورد نياز در قيمت ردیف هزینه استقرار، جابجایی١–
.فصل منظور شده است

ها منظور نشده است؛ ليكن بهای تهيه مصالح اندود (پرایمر)، قطران جامد و نوارها (مصالحی آه تأمين آن در تعهد آارفرماست)، در قيمت ردیف٢–
هزینه های انبار آردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، خردآردن قطران، حمل از انبار پيمانكار به پای آار و تمامی هزینه

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

هزینه عمليات اصالح آانال حفر شده در محل زانوها با خم ها آه ممكن است بنا به ضرورت قبل از تكميل با تعمير عایقكاری انجام شود، در قيمت٣–
.های این فصل منظور شده است و برای این موارد اضافه بها پرداخت نمی شود ردیف

، اندازه گيری ضخامت پوشش و هزینه(BOND TEST) ، چسبندگی(HOLIDAY DETECTOR) های منفذیابی هزینه های مربوط به انجام آزمایش٤–
.های مربوط منظور شده است تعميرات بعد از آزمایش، در قيمت ردیف

های ثابت، هزینه های مربوط به جابجایی داخل آارگاه، دپوآردن و آماده سازی برای های مربوط به عمليات تميزآاری و عایقكاری در آارگاه ردیف٥–
.حمل به انبار پيمانكار، منظور شده است

های اتصال و همچنين رفع معایب ایجاد شده در اثر حمل یا ها، محل منظور از تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده، عایقكاری سرجوش٦–
.خم زدن لوله ها و نظایر آن است

در مواردی آه نوار پيچی سرد با موافقت مهندس مشاور با ماشين دستی انجام شود، قيمت ردیف مربوط به پوشش عایق سرد دستی پرداخت٧–
.ميگردد

در تمام وموارد عایقكاری گرم، به جز مواردی آه در شرح ردیف ذآر شده باشد، ضخامت قير مذاب ٢/٤ ميليمتر و با استفاده از یك الیه نوار داخلی٨–
.طبق مشخصات فنی تا یك اینچ، مورد نظر است (OVER LAP) و یك الیه نوار خارجی با همپوشانی

.هایی آه تميزآاری جزو شرح ردیف عایقكاری منظور شده است، پرداخت ردیف مربوط به تميزآردن لوله منتفی است در صورت استفاده از ردیف٩–

.در نظر گرفته شده است ١/٢–SA٢.١٩٥٧–٠٥٥٩٠٠ SIS های این فصل، طبق استاندارد عمليات زنگ زدایی و تميزآردن لوله در ردیف١٠–

.های عمليات زنگ زدائی تهيه و حمل ماسه سند بالست و شات بالست منظور شده است در نرخ١١–

.های تكميل در آانال یا روی آانال منظور گردیده است اضافه هزینه یك یا دو مورد تكميل عایقكاری در داخل آانال در نرخ ردیف١٢–

:های این فصل، اضافه بها به شرح زبر تعلق می گيرد به ردیف١٣–

١٣ –١ در صورتی آه در نقشه یا با دستور مهندس (آارفرما) ضخامت آلی پوشش ٤ ميليمتر
 ٥ درصد شامل پيچيدن دو الیه نوار داخلی و یك الیه نوار خارجی تعيين شده باشد

٥ درصد١٣ –٢ در صورتی آه همپوشانی نوارها ٥٠ درصد عرض نوار تعيين شده باشد، 
های عایقكاری سرد تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار آانال، در صورتی آه  ١٣ –٣ تمام ردیف

٥ درصدعمليات در شيب بين ٨ تا ١٥ درصد اجرا شود
های عایقكاری سرد تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار آانال، در صورتی آه  ١٣ –٤ تمام ردیف

١٢ درصدعمليات در شيب بيش از ١٥ درصد تا ٢٢ درصد اجرا شود
های عایقكاری سرد تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار آانال، در صورتی آه  ١٣ –٥ تمام ردیف

٢٨ درصدعمليات در شيب بيشتر از ٢٢ درصد تا ٣٥ درصد اجرا شود
های عایقكاری سرد و گرم در آنار آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بيشتر از ٣٥ درصد اجرا شود، با برآورد جداگانه در ردیف ١٣ –٦ تمام ردیف

.ستاره دار محاسبه می گردد
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهارم - عايقكاري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - عايقكاري

29،630متر اينچ در كنار كانال يا كارگاه ثابت3/4زنگ زدايي و اندود آستر لوله فوالدي به قطر 0401001 53
42،330متر اينچ در كنار كانال يا كارگاه ثابت1زنگ زدايي و اندود آستر لوله فوالدي به قطر 0401002 53
53،340متر اينچ در كنار كانال يا كارگاه ثابت1/4 1زنگ زدايي و اندود آستر لوله فوالدي به قطر 0401003 53
63،500متر اينچ در كنار كانال يا كارگاه ثابت1/2 1زنگ زدايي و اندود آستر لوله فوالدي به قطر 0401004 53
84،670متر اينچ در كنار كانال يا كارگاه ثابت2زنگ زدايي و اندود آستر لوله فوالدي به قطر 0401005 53
124،680متر اينچ در كنار كانال يا كارگاه ثابت3زنگ زدايي و اندود آستر لوله فوالدي به قطر 0401006 53
169،170متر اينچ در كنار كانال يا كارگاه ثابت4زنگ زدايي و اندود آستر لوله فوالدي به قطر 0401007 53
245،310متر اينچ در كنار كانال يا كارگاه ثابت6زنگ زدايي و اندود آستر لوله فوالدي به قطر 0401008 53
339،830متر اينچ در كنار كانال يا كارگاه ثابت8زنگ زدايي و اندود آستر لوله فوالدي به قطر 0401009 53
425،230متر اينچ در كنار كانال يا كارگاه ثابت10زنگ زدايي و اندود آستر لوله فوالدي به قطر 0401010 53
507،400متر اينچ در كنار كانال يا كارگاه ثابت12زنگ زدايي و اندود آستر لوله فوالدي به قطر 0401011 53
597،650متر اينچ در كنار كانال يا كارگاه ثابت14زنگ زدايي و اندود آستر لوله فوالدي به قطر 0401012 53
672،740متر اينچ در كنار كانال يا كارگاه ثابت16زنگ زدايي و اندود آستر لوله فوالدي به قطر 0401013 53
40،650متر اينچ در گارگاه ثابت2عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر 0402001 53
60،980متر اينچ در گارگاه ثابت3عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر 0402002 53
81،300متر اينچ در گارگاه ثابت4عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر 0402003 53
121،960متر اينچ در گارگاه ثابت6عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر 0402004 53
162،610متر اينچ در گارگاه ثابت8عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر 0402005 53
216،770متر اينچ در گارگاه ثابت10عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر 0402006 53
260،120متر اينچ در گارگاه ثابت12عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر 0402007 53
356،890متر اينچ در گارگاه ثابت14عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر 0402008 53
404،480متر اينچ در گارگاه ثابت16عايقكاري گرم لوله فوالدي به قطر 0402009 53
8،160متر اينچ در كارگاه ثابت3/4عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403001 53
10،740متر اينچ در كارگاه ثابت1عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403002 53
13،530متر اينچ در كارگاه ثابت1/4 1عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403003 53
16،100متر اينچ در كارگاه ثابت1/2 1عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403004 53
21،470متر اينچ در كارگاه ثابت2عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403005 53
32،210متر اينچ در كارگاه ثابت3عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403006 53
42،630متر اينچ در كارگاه ثابت4عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403007 53
64،420متر اينچ در كارگاه ثابت6عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403008 53
85،260متر اينچ در كارگاه ثابت8عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403009 53
119،370متر اينچ در كارگاه ثابت10عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403010 53
140،130متر اينچ در كارگاه ثابت12عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403011 53
215،140متر اينچ در كارگاه ثابت14عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403012 53
240،450متر اينچ در كارگاه ثابت16عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0403013 53
16،940متر اينچ روي كانال2عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0404001 53
26،070متر اينچ روي كانال3عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0404002 53
54،840متر اينچ روي كانال4عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0404003 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهارم - عايقكاري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - عايقكاري

82،970متر اينچ روي كانال6عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0404004 53
107،860متر اينچ روي كانال8عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0404005 53
149،070متر اينچ روي كانال10عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0404006 53
178،890متر اينچ روي كانال12عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0404007 53
264،100متر اينچ روي كانال14عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0404008 53
299،320متر اينچ روي كانال16عايقكاري سرد لوله فوالدي به قطر 0404009 53
 اينچ كه عايق گرم داشته در كانال يا روي3/4تكميل عايقكاري سرد جوشهاي لوله فوالدي 0405001

كانال
288،160مورد 53

 اينچ كه عايق گرم داشته در كانال يا روي1تكميل عايقكاري سرد جوشهاي لوله فوالدي 0405002
كانال

308،280مورد 53

 اينچ كه عايق گرم داشته در كانال يا1/2 1تكميل عايقكاري سرد جوشهاي لوله فوالدي 0405003
روي كانال

318،320مورد 53

 اينچ كه عايق گرم داشته در كانال يا روي2تكميل عايقكاري سرد جوش هاي لوله فوالدي 0405004
كانال

342،190مورد 53

 اينچ كه عايق گرم داشته در كانال يا روي3تكميل عايقكاري سرد جوش هاي لوله فوالدي 0405005
كانال

365،010مورد 53

 اينچ كه عايق گرم داشته در كانال يا روي4تكميل عايقكاري سرد جوش هاي لوله فوالدي 0405006
كانال

391،080مورد 53

 اينچ كه عايق گرم داشته در كانال يا روي6تكميل عايقكاري سرد جوش هاي لوله فوالدي 0405007
كانال

421،160مورد 53

 اينچ كه عايق گرم داشته در كانال يا روي8تكميل عايقكاري سرد جوش هاي لوله فوالدي 0405008
كانال

456،260مورد 53

 اينچ كه عايق گرم داشته در كانال يا روي10تكميل عايقكاري سرد جوش هاي لوله فوالدي 0405009
كانال

497،740مورد 53

 اينچ كه عايق گرم داشته در كانال يا روي12تكميل عايقكاري سرد جوش هاي لوله فوالدي 0405010
كانال

547،510مورد 53

 اينچ كه عايق گرم داشته در كانال يا روي14تكميل عايقكاري سرد جوش هاي لوله فوالدي 0405011
كانال

608،340مورد 53

 اينچ كه عايق گرم داشته در كانال يا روي16تكميل عايقكاري سرد جوش هاي لوله فوالدي 0405012
كانال

684،390مورد 53

191،960مورد اينچ كه عايقكاري سرد داشته دركنار يا داخل كانال1تعمير عايقكاري سرد لوله فوالدي 0406001 53
195،990مورد اينچ كه عايقكاري سرد داشته دركنار يا داخل كانال1/2 1تعمير عايقكاري سرد لوله فوالدي 0406002 53
202،200مورد اينچ كه عايقكاري سرد داشته دركنار يا داخل كانال2تعمير عايقكاري سرد لوله فوالدي 0406003 53
212،840مورد اينچ كه عايقكاري سرد داشته دركنار يا داخل كانال3تعمير عايقكاري سرد لوله فوالدي 0406004 53
228،900مورد اينچ كه عايقكاري سرد داشته دركنار يا داخل كانال4تعمير عايقكاري سرد لوله فوالدي 0406005 53
247،590مورد اينچ كه عايقكاري سرد داشته دركنار يا داخل كانال6تعمير عايقكاري سرد لوله فوالدي 0406006 53
269،600مورد اينچ كه عايقكاري سرد داشته دركنار يا داخل كانال8تعمير عايقكاري سرد لوله فوالدي 0406007 53
295،900مورد اينچ كه عايقكاري سرد داشته دركنار يا داخل كانال10تعمير عايقكاري سرد لوله فوالدي 0406008 53
319،260مورد اينچ كه عايقكاري سرد داشته دركنار يا داخل كانال12تعمير عايقكاري سرد لوله فوالدي 0406009 53
356،820مورد اينچ كه عايقكاري سرد داشته دركنار يا داخل كانال14تعمير عايقكاري سرد لوله فوالدي 0406010 53
404،390مورد اينچ كه عايقكاري سرد داشته دركنار يا داخل كانال16تعمير عايقكاري سرد لوله فوالدي 0406011 53
499،950مورد اينچ كه عايقكاري گرم داشته دركنار يا داخل كانال2تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي 0407001 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهارم - عايقكاري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - عايقكاري

533،280مورد اينچ كه عايقكاري گرم داشته دركنار يا داخل كانال3تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي 0407002 53
571،370مورد اينچ كه عايقكاري گرم داشته دركنار يا داخل كانال4تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي 0407003 53
615،320مورد اينچ كه عايقكاري گرم داشته دركنار يا داخل كانال6تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي 0407004 53
666،600مورد اينچ كه عايقكاري گرم داشته دركنار يا داخل كانال8تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي 0407005 53
727،200مورد اينچ كه عايقكاري گرم داشته دركنار يا داخل كانال10تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي 0407006 53
799،920مورد اينچ كه عايقكاري گرم داشته دركنار يا داخل كانال12تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي 0407007 53
888،800مورد اينچ كه عايقكاري گرم داشته دركنار يا داخل كانال14تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي 0407008 53
999،900مورد اينچ كه عايقكاري گرم داشته دركنار يا داخل كانال16تعمير عايقكاري گرم لوله فوالدي 0407009 53
23،540متر اينچ در كانال  2بستن نوار يا صفحات محافظ دور لوله فوالدي به قطر 0408001 53
26،410متر اينچ در كانال  3بستن نوار يا صفحات محافظ دور لوله فوالدي به قطر 0408002 53
30،070متر اينچ در كانال  4بستن نوار يا صفحات محافظ دور لوله فوالدي به قطر 0408003 53
35،250متر اينچ در كانال  6بستن نوار يا صفحات محافظ دور لوله فوالدي به قطر 0408004 53
42،740متر اينچ در كانال  8بستن نوار يا صفحات محافظ دور لوله فوالدي به قطر 0408005 53
53،730متر اينچ در كانال  10بستن نوار يا صفحات محافظ دور لوله فوالدي به قطر 0408006 53
71،100متر اينچ در كانال  12بستن نوار يا صفحات محافظ دور لوله فوالدي به قطر 0408007 53
106،940متر اينچ در كانال  14بستن نوار يا صفحات محافظ دور لوله فوالدي به قطر 0408008 53
139،500متر اينچ در كانال  16بستن نوار يا صفحات محافظ دور لوله فوالدي به قطر 0408009 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ها

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

.های فوالدی و پلی اتيلن خط لوله گاز شهری محاسبه شده است های این فصل برای آزمایش، نصب شير، اتصال قيمت١–

ها و الكترود) استقرار نفرات ماشين ها هزینه مربوط به لوازم و مواد مصرفی (غير از شير، اتصال در نرخ مربوط به آزمایش و نصب شيرها و اتصال٢–
.های این فصل منظور شده است ها و لوازم از محل نصب هر شير تا محل بعدی در قيمت ردیف آالت، همچنين انتقال دستگاه

.ها منظور شده است در قيمت نصب شيرهای داخل حوضچه هزینه بارگيری، حمل از انبار پيمانكار، قراردادن واشرها و بستن پيچ٣–

.های مربوط به آزمایش شيرها هزینه لوازم و مواد مصرفی برای روانكاری شيرها در نظر گرفته شده است در نرخ ردیف٤–

.ها منظور نشده است هزینه خاآبرداری از روی لوله و برگرداندن مجدد خاك روی لوله در قيمت ردیف٥–

های هزینه ساخت قطعات بتنی یا فلزی و حمل آنها و همچنين عمليات ساختمانی در صورت لزوم در قيمت ردیف ها منظور نشده و مطابق ردیف٦–
.آورد می شود های این فهرست بها محاسبه و بر سایر فصل

چنانچه شيرها و اتصال ها در موقع تحویل به پيمانكار، دارای نواقصی بوده آه در صورتجلسه تحویل درج شده باشد، هزینه اصالح و رفع نواقص با٧–
.تعيين قيمت جدید محاسبه و به پيمانكار پرداخت می شود
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ها

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ها

920،020عدد اينچ جوشي يا فلنجي قبل از نصب 2آزمايش و روانكاري شير فوالدي به قطر 0501001 53
1،014،110عدد اينچ جوشي يا فلنجي قبل از نصب 3آزمايش و روانكاري شير فوالدي به قطر 0501002 53
1،351،640عدد اينچ جوشي يا فلنجي قبل از نصب  4آزمايش و روانكاري شير فوالدي به قطر 0501003 53
2،372،010عدد اينچ جوشي يا فلنجي قبل از نصب6آزمايش و روانكاري شير فوالدي به قطر 0501004 53
3،167،990عدد اينچ جوشي يا فلنجي قبل از نصب 8آزمايش و روانكاري شير فوالدي به قطر 0501005 53
3،858،470عدد اينچ جوشي يا فلنجي قبل از نصب  10آزمايش و روانكاري شير فوالدي به قطر 0501006 53
4،953،890عدد اينچ جوشي يا فلنجي قبل از نصب 12آزمايش و روانكاري شير فوالدي به قطر 0501007 53
5،329،180عدد اينچ جوشي يا فلنجي قبل از نصب 14آزمايش و روانكاري شير فوالدي به قطر 0501008 53
5،652،900عدد اينچ جوشي يا فلنجي قبل از نصب16آزمايش و روانكاري شير فوالدي به قطر 0501009 53
385،380عدد اينچ فلنجي در حوضچه2نصب شير فوالدي به قطر 0502001 53
428،780عدد اينچ فلنجي در حوضچه3نصب شير فوالدي به قطر 0502002 53
592،420عدد اينچ فلنجي در حوضچه4نصب شير فوالدي به قطر 0502003 53
1،281،310عدد اينچ فلنجي در حوضچه6نصب شير فوالدي به قطر 0502004 53
2،001،900عدد اينچ فلنجي در حوضچه8نصب شير فوالدي به قطر 0502005 53
2،453،190عدد اينچ فلنجي در حوضچه 10نصب شير فوالدي به قطر 0502006 53
3،034،550عدد اينچ فلنجي در حوضچه12نصب شير فوالدي به قطر 0502007 53
3،580،220عدد اينچ فلنجي در حوضچه14نصب شير فوالدي به قطر 0502008 53
3،882،160عدد اينچ فلنجي در حوضچه16نصب شير فوالدي به قطر 0502009 53
279،870عدد اينچ فلنجي يا جوشي در حوضچه 2ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0503001 53
299،410عدد اينچ فلنجي يا جوشي در حوضچه 3ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0503002 53
333،270عدد اينچ فلنجي يا جوشي در حوضچه 4ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0503003 53
422،940عدد اينچ فلنجي يا جوشي در حوضچه 6ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0503004 53
471،580عدد اينچ فلنجي يا جوشي در حوضچه 8ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0503005 53
571،610عدد اينچ فلنجي يا جوشي در حوضچه 10ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0503006 53
838،360عدد اينچ فلنجي يا جوشي در حوضچه 12ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0503007 53
976،350عدد اينچ فلنجي يا جوشي در حوضچه 14ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0503008 53
1،109،600عدد اينچ فلنجي يا جوشي در حوضچه 16ماستيك زدن شير فوالدي به قطر 0503009 53
237،970عدد اينچ در كانال يا حوضچه 2نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0504001 53
271،970عدد اينچ در كانال يا حوضچه 3نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0504002 53
317،300عدد اينچ در كانال يا حوضچه 4نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0504003 53
445،500عدد اينچ در كانال يا حوضچه 6نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0504004 53
606،950عدد اينچ در كانال يا حوضچه 8نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0504005 53
809،270عدد اينچ در كانال يا حوضچه 10نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0504006 53
1،213،900عدد اينچ در كانال يا حوضچه 12نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0504007 53
1،834،350عدد اينچ در كانال يا حوضچه 14نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0504008 53
2،751،530عدد اينچ در كانال يا حوضچه 16نصب فلنج كور فوالدي به قطر 0504009 53
 اينچ به طور كامل شامل سوراخ كردن لوله اصلي در كانال يا1نصب ولدولت فوالدي تا 0505001

حوضچه
1،990،670عدد 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
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فصل پنجم - نصب شير و اتصال ها

 اينچ به طور كامل شامل سوراخ كردن لوله اصلي در كانال2  تا 1/25نصب ولدولت فوالدي 0505002
يا حوضچه

4،147،230عدد 53

 اينچ به طور كامل شامل سوراخ كردن لوله اصلي در كانال يا3 و 2/5نصب ولدولت فوالدي تا 0505003
حوضچه

5،972،010عدد 53

 اينچ به طور كامل شامل سوراخ كردن لوله اصلي در كانال يا4نصب ولدولت فوالدي تا 0505004
حوضچه

7،962،690عدد 53

2،117،990عدد ميليمتر با دو بوشن در كانال يا حوضچه 40نصب شير پلي اتيلن 0506001 53
2،772،190عدد ميليمتر با دو بوشن در كانال يا حوضچه 63نصب شير پلي اتيلن 0506002 53
3،627،300عدد ميليمتر با دو بوشن در كانال يا حوضچه 90نصب شير پلي اتيلن 0506003 53
4،659،130عدد ميليمتر با دو بوشن در كانال يا حوضچه 110نصب شير پلي اتيلن 0506004 53
5،373،310عدد ميليمتر با دو بوشن در كانال يا حوضچه 125نصب شير پلي اتيلن 0506005 53
6،083،830عدد ميليمتر با دو بوشن در كانال يا حوضچه 160نصب شير پلي اتيلن 0506006 53
 ميليمتر25نصب سه راه مساوي پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به همراه يك عدد بوشن به قطر 0507001

كنار و داخل كانال 
2،080،730عدد 53

 ميليمتر40نصب سه راه مساوي پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به همراه يك عدد بوشن به قطر 0507002
كنار و داخل كانال 

2،169،900عدد 53

 ميليمتر63نصب سه راه مساوي پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به همراه يك عدد بوشن به قطر 0507003
كنار و داخل كانال 

2،310،160عدد 53

 ميليمتر90نصب سه راه مساوي پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به همراه يك عدد بوشن به قطر 0507004
كنار و داخل كانال 

3،228،700عدد 53

110نصب سه راه مساوي پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به همراه يك عدد بوشن به قطر 0507005
ميليمتر كنار و داخل كانال 

3،882،610عدد 53

125نصب سه راه مساوي پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به همراه يك عدد بوشن به قطر 0507006
ميليمتر كنار و داخل كانال 

4،477،760عدد 53

160نصب سه راه مساوي پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به همراه يك عدد بوشن به قطر 0507007
ميليمتر كنار و داخل كانال 

5،069،860عدد 53

 ميليمتر  در داخل و كنار40نصب سه راه مساوي پلي اتيلن همراه سه عدد بوشن به قطر 0508001
كانال 

2،895،040عدد 53

 ميليمتر  در داخل و كنار63نصب سه راه مساوي پلي اتيلن همراه سه عدد بوشن به قطر 0508002
كانال 

3،070،500عدد 53

 ميليمتر  در داخل و كنار90نصب سه راه مساوي پلي اتيلن همراه سه عدد بوشن به قطر 0508003
كانال 

4،309،260عدد 53

 ميليمتر  در داخل و كنار110نصب سه راه مساوي پلي اتيلن همراه سه عدد بوشن به قطر 0508004
كانال 

5،182،020عدد 53

 ميليمتر  در داخل و كنار125نصب سه راه مساوي پلي اتيلن همراه سه عدد بوشن به قطر 0508005
كانال 

5،976،340عدد 53

 ميليمتر  در داخل و كنار160نصب سه راه مساوي پلي اتيلن همراه سه عدد بوشن به قطر 0508006
كانال 

6،766،600عدد 53

954،760عدد ميليمتر كنار و داخل كانال 40نصب زانوئي فيوژن دار پلي اتيلن 0509001 53
1،028،200عدد ميليمتر كنار و داخل كانال 63نصب زانوئي فيوژن دار پلي اتيلن 0509002 53
1،420،630عدد ميليمتر كنار و داخل كانال 90نصب زانوئي فيوژن دار پلي اتيلن 0509003 53
1،708،350عدد ميليمتر كنار و داخل كانال 110نصب زانوئي فيوژن دار پلي اتيلن 0509004 53
1،970،210عدد ميليمتر كنار و داخل كانال 125نصب زانوئي فيوژن دار پلي اتيلن 0509005 53
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2،230،740عدد ميليمتر كنار و داخل كانال 160نصب زانوئي فيوژن دار پلي اتيلن 0509006 53
1،909،510عدد ميليمتر داخل و كنار كانال 40نصب زانوئي پلي اتيلن با دو بوشن به قطر 0510001 53
2،032،940عدد ميليمتر داخل و كنار كانال 63نصب زانوئي پلي اتيلن با دو بوشن به قطر 0510002 53
2،841،250عدد ميليمتر داخل و كنار كانال 90نصب زانوئي پلي اتيلن با دو بوشن به قطر 0510003 53
3،416،700عدد ميليمتر داخل و كنار كانال 110نصب زانوئي پلي اتيلن با دو بوشن به قطر 0510004 53
3،940،430عدد ميليمتر داخل و كنار كانال 125نصب زانوئي پلي اتيلن با دو بوشن به قطر 0510005 53
4،461،470عدد ميليمتر داخل و كنار كانال 160نصب زانوئي پلي اتيلن با دو بوشن به قطر 0510006 53
823،830عدد ميليمتر كنار و داخل كانال25نصب بوشن پلي اتيلن فيوژن دار به قطر 0511001 53
867،960عدد ميليمتر كنار و داخل كانال40نصب بوشن پلي اتيلن فيوژن دار به قطر 0511002 53
931،140عدد ميليمتر كنار و داخل كانال63نصب بوشن پلي اتيلن فيوژن دار به قطر 0511003 53
1،291،480عدد ميليمتر كنار و داخل كانال90نصب بوشن پلي اتيلن فيوژن دار به قطر 0511004 53
1،553،040عدد ميليمتر كنار و داخل كانال110نصب بوشن پلي اتيلن فيوژن دار به قطر 0511005 53
1،791،100عدد ميليمتر كنار و داخل كانال125نصب بوشن پلي اتيلن فيوژن دار به قطر 0511006 53
2،027،940عدد ميليمتر كنار و داخل كانال160نصب بوشن پلي اتيلن فيوژن دار به قطر 0511007 53
549،840عدد ميليمتر كنار و داخل كانال25دار به قطر  نصب درپوش ساده يا هواكش0512001 53
578،640عدد ميليمتر كنار و داخل كانال40دار به قطر  نصب درپوش ساده يا هواكش0512002 53
623،150عدد ميليمتر كنار و داخل كانال63دار به قطر  نصب درپوش ساده يا هواكش0512003 53
864،020عدد ميليمتر كنار و داخل كانال90دار به قطر  نصب درپوش ساده يا هواكش0512004 53
1،031،010عدد ميليمتر كنار و داخل كانال110دار به قطر  نصب درپوش ساده يا هواكش0512005 53
1،162،940عدد ميليمتر كنار و داخل كانال125دار به قطر  نصب درپوش ساده يا هواكش0512006 53
1،363،230عدد ميليمتر كنار و داخل كانال160دار به قطر  نصب درپوش ساده يا هواكش0512007 53
723،300عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال20×25ار  د نصب تبديل فيوژن0513001 53
764،240عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال20×32ار  د نصب تبديل فيوژن0513002 53
864،020عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال25×32ار  د نصب تبديل فيوژن0513003 53
773،980عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال20×40ار  د نصب تبديل فيوژن0513004 53
821،040عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال25×40ار  د نصب تبديل فيوژن0513005 53
867،960عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال32×40ار  د نصب تبديل فيوژن0513006 53
903،450عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال32×63ار  د نصب تبديل فيوژن0513007 53
1،013،970عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال40×63ار  د نصب تبديل فيوژن0513008 53
1،226،910عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال63×90ار  د نصب تبديل فيوژن0513009 53
1،291،480عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال63×110ار  د نصب تبديل فيوژن0513010 53
1،553،040عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال90×110ار  د نصب تبديل فيوژن0513011 53
1،370،840عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال63×125ار  د نصب تبديل فيوژن0513012 53
1،603،800عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال90×125ار  د نصب تبديل فيوژن0513013 53
1،791،100عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال110×125ار د نصب تبديل فيوژن0513014 53
1،524،110عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال63×160ار د نصب تبديل فيوژن0513015 53
1،728،040عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال90×160ار د نصب تبديل فيوژن0513016 53
1،887،550عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال110×160ار  د نصب تبديل فيوژن0513017 53
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2،027،940عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال125×160ار  د نصب تبديل فيوژن0513018 53
ميليمتر در كنار و20 ميليمتر با يك بوشن  40دار به قطر نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514001

داخل كانال
1،808،250عدد 53

ميليمتر در كنار يا25 ميليمتر با يك بوشن  40دار به قطر نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514002
داخل كانال

1،941،120عدد 53

 ميليمتر در كنار يا  32 ميليمتر با يك بوشن 40دار به قطر نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514003
داخل كانال

2،169،900عدد 53

 ميليمتر در كنار يا32 ميليمتر با يك بوشن 90دار به قطر  نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514004
داخل كانال

2،702،430عدد 53

 ميليمتر در كنار يا40 ميليمتر با يك بوشن 90دار به قطر  نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514005
داخل كانال

2،907،360عدد 53

 ميليمتر در كنار يا63 ميليمتر با يك بوشن 90دار به قطر  نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514006
داخل كانال

3،067،260عدد 53

 ميليمتر در كنار يا63 ميليمتر با يك بوشن 110دار به قطر  نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514007
داخل كانال

3،129،860عدد 53

 ميليمتر در كنار يا  90 ميليمتر با يك بوشن 110دار به قطر  نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514008
داخل كانال

3،178،510عدد 53

 ميليمتر در كنار يا63 ميليمتر با يك بوشن 125دار به قطر  نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514009
داخل كانال

3،389،240عدد 53

 ميليمتر در كنار يا90 ميليمتر با يك بوشن 125دار به قطر  نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514010
داخل كانال

3،882،610عدد 53

 ميليمتر در كنار يا110 ميليمتر با يك بوشن 125دار به قطر  نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514011
داخل كانال

4،009،500عدد 53

 ميليمتر در كنار يا63 ميليمتر با يك بوشن 160دار به قطر  نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514012
داخل كانال

4،173،150عدد 53

 ميليمتر در كنار يا90 ميليمتر با يك بوشن 160دار به قطر  نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514013
داخل كانا

4،320،090عدد 53

 ميليمتر در كنار110 ميليمتر با يك بوشن 160دار به قطر  نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514014
ياداخل كانا

4،477،760عدد 53

 ميليمتر در كنار يا125 ميليمتر با يك بوشن 160دار به قطر  نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514015
داخل كانا

4،849،430عدد 53

 ميليمتر در كنار يا160 ميليمتر با يك بوشن 160دار به قطر  نصب سه راه پلي اتيلن فيوژن0514016
داخل كانا

5،825،760عدد 53

ميليمتر20×40ميليمتر با يك تبديل40به قطر  بوشن اتيلن با دو عدد مساوي پلي راه نصب سه0515001
در كنار يا داخل كانال

2،776،070عدد 53

ميليمتر25×40ميليمتر با يك تبديل40به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوي پلي راه نصب سه0515002
در كنار يا داخل كانال

2،824،430عدد 53

ميليمتر32×40ميليمتر با يك تبديل40به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوي پلي راه نصب سه0515003
در كنار يا داخل كانال

2،884،740عدد 53

ميليمتر با يك63به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوي پلي راه نصب سه0515004
ميليمتردركنار يا داخل كانال32×63تبديل

3،070،500عدد 53

ميليمتر با يك63به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوي پلي راه نصب سه0515005
ميليمتردركنار يا داخل كانال40×63تبديل

3،204،000عدد 53

ميليمتر با يك90به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوي پلي راه نصب سه0515006
ميليمتردركنار يا داخل كانال63×90تبديل

4،198،760عدد 53
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ميليمتربايك تبديل110به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلي مساوي راه سه نصب 0515007
ميليمتردركنار يا داخل كانال63×110

4،844،730عدد 53

ميليمتربايك تبديل110به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلي مساوي راه سه نصب 0515008
ميليمتردركنار يا داخل كانال90×110

5،182،020عدد 53

ميليمتربايك تبديل125به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلي مساوي راه سه نصب 0515009
ميليمتردركنار يا داخل كانال63×125

5،351،360عدد 53

ميليمتربايك تبديل125به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلي مساوي راه سه نصب 0515010
ميليمتردركنار يا داخل كانال90×125

5،725،590عدد 53

ميليمتربايك تبديل125به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلي مساوي راه سه نصب 0515011
ميليمتردركنار يا داخل كانال110×125

5،976،340عدد 53

ميليمتربايك تبديل160به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلي مساوي راه سه نصب 0515012
ميليمتردركنار يا داخل كانال90×160

6،202،720عدد 53

ميليمتربايك160به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلي مساوي راه سه نصب 0515013
ميليمتردركنار يا داخل كانال110×160تبـــديل

6،446،920عدد 53

ميليمتربايك تبديل160به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلي مساوي راه سه نصب 0515014
ميليمتردركنار يا داخل كانال125×160

6،766،600عدد 53

 ميليمتردركنار و20×40ميليمتربايك تبديل 40دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516001
يا داخل كانال

2،024،160عدد 53

 ميليمتردركناريا25×40ميليمتربايك تبديل 40دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516002
داخل كانال

2،073،020عدد 53

 ميليمتردركنار يا32×40ميليمتربايك تبديل 40دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516003
داخل كانال

2،147،060عدد 53

 ميليمتردركنار يا32×63ميليمتربايك تبديل 63دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516004
داخل كانال

2،234،860عدد 53

 ميليمتردركنار يا40×63ميليمتربايك تبديل 63دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516005
داخل كانال

2،330،140عدد 53

 ميليمتردركنار يا63×90ميليمتربايك تبديل 90دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516006
داخل كانال

3،034،980عدد 53

63×110ميليمتربايك تبديل 110دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516007
ميليمتردركنار يا داخل كانال

3،488،480عدد 53

90×110ميليمتربايك تبديل 110دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516008
ميليمتردركنار يا داخل كانال

3،723،900عدد 53

63×125ميليمتربايك تبديل 125دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516009
ميليمتردركنار يا داخل كانال

3،841،740عدد 53

90×125ميليمتربايك تبديل 125دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516010
ميليمتردركنار يا داخل كانال

4،101،320عدد 53

110×125ميليمتربايك تبديل 125دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516011
ميليمتردركنار يا داخل كانال

4،430،620عدد 53

90×160ميليمتربايك تبديل 160دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516012
ميليمتردركنار يا داخل كانال

4،598،450عدد 53

110×160ميليمتربايك تبديل 160دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516013
ميليمتردركنار يا داخل كانال

4،817،420عدد 53

125×160ميليمتربايك تبديل 160دار به قطر اتيلن فيوژن پلي مساوي راه سه نصب 0516014
ميليمتردركناريا داخل كانال

4،975،370عدد 53
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 ميليمتر در داخل يا20 و يك بوشن 40ميليمتر با دو بوشن 20×40نصب سه راه پلي اتيلن 0517001
كنار كانال

2،614،880عدد 53

 ميليمتر در داخل يا25 و يك بوشن 40ميليمتر با دو بوشن 25×40نصب سه راه پلي اتيلن 0517002
كنار كانال

2،720،180عدد 53

 ميليمتر در داخل يا32 و يك بوشن 40ميليمتر با دو بوشن 32×40نصب سه راه پلي اتيلن 0517003
كنار كانال

2،844،250عدد 53

 ميليمتر در داخل يا32 و يك بوشن63ميليمتر با دو بوشن 32×63نصب سه راه پلي اتيلن 0517004
كنار كانال

2،937،000عدد 53

 ميليمتر در داخل يا40 و يك بوشن 63ميليمتر با دو بوشن 40×63نصب سه راه پلي اتيلن 0517005
كنار كانال

3،242،450عدد 53

 ميليمتر در داخل يا63 و يك بوشن90ميليمتر با دو بوشن 63×90نصب سه راه پلي اتيلن 0517006
كنار كانال

3،880،370عدد 53

 ميليمتر در داخل63 و يك بوشن 110ميليمتر با دو بوشن 63×110راه پلي اتيلن  نصب سه0517007
يا كنار كانال

4،309،260عدد 53

 ميليمتر در داخل يا90 و يك بوشن110ميليمتر با دو بوشن 90×110راه پلي اتيلن  نصب سه0517008
كنار كانال

4،844،730عدد 53

 ميليمتر در داخل يا63 و يك بوشن125ميليمتر با دو بوشن63×125راه پلي اتيلن  نصب سه0517009
كنار كانال

4،705،510عدد 53

 ميليمتر در داخل يا90 و يك بوشن125ميليمتر با دو بوشن 90×125نصب سه راه پلي اتيلن0517010
كنار كانال

5،149،430عدد 53

ميليمتر در110 و يك بوشــــن125ميليمتر با دو بوشـن 110×125راه پلي اتيلن نصب سه0517011
داخل يا كنار كانال

5،532،150عدد 53

ميليمتر در63 و يك بوشــن 160ميليمتر با دو بوشــن 63×160راه پلي اتيلن  نصب سه0517012
داخل يا كنار كانال

5،386،570عدد 53

ميليمتر در90 و يك بوشــن 160ميليمتر با دو بوشــن 90×160راه پلي اتيلن  نصب سه0517013
داخل يا كنار كانال

5،725،590عدد 53

  ميليمتر در110 و يك بوشن160ميليمتر با دو بوشن 110×160اتيلن  راه پلي نصب سه0517014
داخل يا كنار كانال

5،976،340عدد 53

 ميليمتر در داخل125 و يك بوشن160ميليمتر با دو بوشن 125×160اتيلن  راه پلي نصب سه0517015
يا كنار كانال

6،446،920عدد 53

ميليمتر در  كنار يا40الي20 ميليمتر با خروجي 63دار روي  لوله  اتيلن فيوژن نصب زين پلي0518001
داخل كانال

1،212،270عدد 53

ميليمتر در  كنار يا40الي20 ميليمتر با خروجي 90دار روي  لوله  اتيلن فيوژن نصب زين پلي0518002
داخل كانال

2،332،550عدد 53

ميليمتر در  كنار يا40الي20 ميليمتر با خروجي 110دار لوله  اتيلن فيوژن نصب زين پلي0518003
داخل كانال

2،527،210عدد 53

ميليمتر در  كنار يا40الي20 ميليمتر با خروجي 125دار لوله  اتيلن فيوژن نصب زين پلي0518004
داخل كانال

2،753،000عدد 53

ميليمتر در  كنار يا40الي20 ميليمتر با خروجي 160دار لوله  اتيلن فيوژن نصب زين پلي0518005
داخل كانال

3،028،300عدد 53

25 اينچ در 3/4اتيلن به قطر  نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519001
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

1،942،470عدد 53

25 اينچ در 1اتيلن به قطر  نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519002
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

2،185،850عدد 53
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40 اينچ در 1اتيلن به قطر  نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519003
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

2،428،510عدد 53

40  اينچ در 1/25اتيلن به قطر نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519004
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

2،676،080عدد 53

63 اينچ در 2اتيلن به قطر  نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519005
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

2،963،830عدد 53

90 اينچ در 4اتيلن به قطر  نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519006
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

3،337،000عدد 53

90 اينچ در 6اتيلن به قطر  نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519007
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

3،817،680عدد 53

110 اينچ در 4اتيلن به قطر  نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519008
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

3،882،200عدد 53

110 اينچ در 6اتيلن به قطر  نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519009
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

4،375،180عدد 53

125 اينچ در 4اتيلن به قطر  نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519010
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

4،445،750عدد 53

125 اينچ در 6اتيلن به قطر  نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519011
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

5،341،790عدد 53

125 اينچ در 8اتيلن به قطر  نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519012
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

6،690،200عدد 53

160 اينچ در 6اتيلن به قطر  نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519013
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

8،920،270عدد 53

160 اينچ در 8اتيلن به قطر  نصب قطعه اتصال فوالدي / پلي اتيلن با نصب يك پوشش پلي0519014
ميليمتر در كنار يا داخل كانال 

13،380،400عدد 53

21



1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي
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معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

عوامل طبيعی یا مصنوعی که مانع اجرای عمليات خط لوله توسط گروه اصلی با سرعت متعارف گردد و به علت تفاوت طبيعت کار، عمليات اجرایی١–
 . های کاری اصلی و به طور جداگانه انجام شود، مانع محسوب می شود در محدوده این عوامل توسط گروه دیگری غير از گروه

 های خشک و تمام جاده هایی که امکان حفر کانال در آنها وجود دارد، و بطور کلی تمام موانعی توضيح١– عبور از روی لوله های دیگر یا مسيل
ها منظور نگردیده که عبور از آنها توسط گروه اصلی انجام می شود مانع محسوب نمی گردد. ولی هزینه های مازاد بر اجرای کار عادی در نرخ

.است

هایی که بتوان آب را بوسيله لوله آبرو  از باالی کانال خط لوله عبور داده و در زیر آن عمليات لوله های آب و جوی توضيح٢– عبور از نهرها، کانال
.ها منظور نگردیده است گذاری را توسط گروه انجام داد، مانع محسوب نمی شود. ولی هزینه های مازاد بر اجرای کار عادی در نرخ

در دو طرف باالی مانع، طبق مشخصات فنی و نقشه های (S.BEND)مبنای محاسبه عرض مانع در این فاصله، محل شروع خم یا زانویی مضاعف٢–
.اجرایی است

و فقط با ایجاد عمق بيشتر ار زیر مانع عبور داده می شود، طول لوله (S.BEND) مبنای محاسبه عرض موانعی که لوله بدون خم یا زانویی مضاعف٣–
.ترین حالت عبور از زیر مانع است در عميق

هزینه تامين، استقرار و جابجایی نفرات، وسایل کار و هشدار دهنده، شير آالت و مواد مصرفی مورد نياز ( به جز مصالحی که تامين آنها در تعهد٤–
.های مربوط منظور شده است کارفرماست) برای اجرای عمليات خمکاری، جوشکاری، آزمایش، جا گذاری لوله و عمليات تکميلی، در قيمت ردیف 

 های نقب زنی به صورت دستی هزینه های مربوط به عمليات بنایی، پرکردن فضای خالی بين حفاری و کول و همچنين کول و لوله غالف در ردیف٥–
.منظور شده است

 های نقب زنی، حفاری در زمين غير سنگی منظور شده است. چنانچه حفاری در زمين سنگی انجام شود، اضافه هزینه نسبت به زمين در ردیف٦–
.غير سنگی بر حسب مورد از فهرست بها ابنيه محاسبه و پرداخت می شود

.های مربوط منظور شده است های الکتریکی عدم اتصال لوله با غالف، در قيمت ردیف  در جا گذاری لوله های اصلی داخل غالف، هزینه آزمایش٧–

ها و سایر عمليات احتمالی منظور نشده است. هزینه های عمليات مورد نياز در نصب لوله غالف، هزینه عمليات مربوط به ساخت و نصب هواکش
.برای عبور از موانع در قيمت هر ردیف منظور شده است

.بهای واحد ردیف های ٥٣٠٦٠١٠٠١ و ٥٣٠٦٠١٠٠٢  از نرخ های ردیف های مربوط در فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه استفاده می گردد٨–
به ازاء هر يك متر طول بيشتر از ١٢ متر بميزان ٤ درصد ٩–    اضافه بهاء به رديف های ٥٣٠٦٠٩٠٠١ الي ٥٣٠٦٠٩٠٠٣
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وزارت نفت
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فصل ششم - عبور از موانع

0متر مكعب متري.10 متر و حمل تا فاصله 20حفر تونل در هر نوع زمين سنگي تا عمق 0601001 53
0متر سانتيمتر.80 × 120تهيه و نصب كول بتن مسلح به ابعاد 0601002 53
 و40 اينچ يا لوله پلي اتيلن به قطرهاي 2عمليات مكانيكي قراردادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602001

 اينچ.6 ميليمتر در غالف فوالدي 63
2،328،400متر 53

90 اينچ يا لوله پلي اتيلن به قطر 3عمليات مكانيكي قراردادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602002
 اينچ.8ميليمتر در غالف فوالدي 

2،540،070متر 53

110 اينچ يا لوله پلي اتيلن به قطرهاي 4عمليات مكانيكي قراردادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602003
 اينچ.8 ميليمتر در غالف فوالدي 125و 

3،000،190متر 53

160 اينچ يا لوله پلي اتيلن به قطر 6عمليات مكانيكي قراردادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602004
 اينچ.10ميليمتر در غالف فوالدي 

3،172،310متر 53

3،567،130متر اينچ.12 اينچ در غالف فوالدي 8عمليات مكانيكي قراردادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602005 53
4،018،160متر اينچ.16 اينچ در غالف فوالدي 10عمليات مكانيكي قراردادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602006 53
4،286،040متر اينچ.16 اينچ در غالف فوالدي 12عمليات مكانيكي قراردادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602007 53
4،598،070متر اينچ.18 اينچ در غالف فوالدي 14عمليات مكانيكي قراردادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602008 53
5،364،410متر اينچ.20 اينچ در غالف فوالدي 16عمليات مكانيكي قراردادن لوله فوالدي گاز به قطر 0602009 53
 ميليمتر با63 و 40 اينچ يا لوله پلي اتيلن به قطر هاي 2قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603001

 اينچ در داخل تونل يا تونل كول دار.8غالف به قطر 
547،900متر 53

 ميليمتر با غالف به90 اينچ يا لوله پلي اتيلن به قطر 3قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603002
 اينچ در داخل تونل يا تونل كول دار.6قطر 

597،710متر 53

 ميليمتر با125 و 110 اينچ يا لوله پلي اتيلن به قطرهاي 4قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603003
 اينچ در داخل تونل يا تونل كول دار.8غالف به قطر 

880،100متر 53

 ميليمتر با غالف به160 اينچ يا لوله پلي اتيلن به قطر 6قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603004
 اينچ در داخل تونل يا تونل كول دار.10قطر 

926،420متر 53

 اينچ در داخل تونل يا تونل كول12 اينچ با غالف به قطر 8قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603005
دار.

977،890متر 53

 اينچ در داخل تونل يا تونل16 اينچ با غالف به قطر 10قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603006
كول دار.

1،035،420متر 53

 اينچ در داخل تونل يا تونل16 اينچ با غالف به قطر 12قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603007
كول دار.

1،100،130متر 53

 اينچ در داخل تونل يا تونل18 اينچ با غالف به قطر 14قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603008
كول دار.

1،257،290متر 53

 اينچ در داخل تونل يا تونل20 اينچ با غالف به قطر 16قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0603009
كول دار.

1،466،840متر 53

 ميليمتر با63 و 40 اينچ يا لوله پلي اتيلن به قطرهاي 2قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0604001
 اينچ در داخل كانال.6غالف 

280،830متر 53

8 ميليمتر با غالف 90 اينچ يا لوله پلي اتيلن به قطر 3قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0604002
اينچ در داخل كانال.

306،360متر 53

 ميليمتر با125 و 110 اينچ يا لوله پلي اتيلن به قطرهاي 4قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0604003
 اينچ در داخل كانال.8غالف 

440،050متر 53

10 ميليمتر با غالف 160 اينچ يا لوله پلي اتيلن به قطر 6قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0604004
اينچ در داخل كانال.

463،210متر 53

488،950متر اينچ در داخل كانال.12 اينچ باغالف 8قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0604005 53
517،710متر اينچ در داخل كانال.16 اينچ باغالف 10قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0604006 53
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550،060متر اينچ در داخل كانال.16 اينچ باغالف 12قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0604007 53
628،650متر اينچ در داخل كانال.18 اينچ باغالف 14قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0604008 53
733،420متر اينچ در داخل كانال.20 اينچ باغالف 16قرار دادن لوله فوالدي گاز به قطر 0604009 53
16،054،970عدد اينچ طبق نقشه هاي استاندارد گاز.3ساخت و نصب لوله فوالدي تهويه به قطر تا 0605001 53
19،252،800عدد اينچ طبق نقشه هاي استاندارد گاز.4ساخت و نصب لوله فوالدي تهويه به قطر تا 0605002 53
ساخت، نصب خرپاي فلزي، بادبند، بستهاي نگهدارنده و رنگ آميزي آنها در كنار پل هاي0606001

 متري24موجود تا 
266،500كيلوگرم 53

ساخت، نصب خرپاي فلزي، بادبند، بست هاي نگهدارنده و رنگ آميزي آنها در كنار پل هاي0606002
 متري36موجود تا 

433،640كيلوگرم 53

ساخت، نصب خرپاي فلزي، بادبند، بست هاي نگهدارنده و رنگ آميزي آنها در كنار پل هاي0606003
 متري48موجود تا 

437،350كيلوگرم 53

ساخت، نصب خرپاي فلزي، بادبند، بست هاي نگهدارنده و رنگ آميزي آنها در كنار پل هاي0606004
 متري60موجود تا 

457،100كيلوگرم 53

بارگيري، حمل و قرار دادن ورق هاي فوالدي بر روي كانال براي سهولت عبور و بر روي كانال0607001
براي سهولت عبور و برچيدن آنها.

710،280متر مربع 53

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل فلزات6 اينچ با غالف به قطر 2عبور دادن لوله گاز به فطر 0608001
و مصالح. 

205،050متر 53

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل فلزات8 اينچ با غالف به قطر 3عبور دادن لوله گاز به فطر 0608002
و مصالح. 

234،410متر 53

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل فلزات8 اينچ با غالف به قطر 4عبور دادن لوله گاز به فطر 0608003
و مصالح. 

298،690متر 53

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل10 اينچ با غالف به قطر 6عبور دادن لوله گاز به فطر 0608004
فلزات و مصالح. 

314،410متر 53

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل12 اينچ با غالف به قطر 8عبور دادن لوله گاز به فطر 0608005
فلزات و مصالح. 

361،050متر 53

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل16 اينچ با غالف به قطر 10عبور دادن لوله گاز به فطر 0608006
فلزات و مصالح.  

404،610متر 53

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل16 اينچ با غالف به قطر 12عبور دادن لوله گاز به فطر 0608007
فلزات و مصالح. 

429،530متر 53

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل18 اينچ با غالف به قطر 14عبور دادن لوله گاز به فطر 0608008
فلزات و مصالح. 

535،300متر 53

 اينچ از كنار پل هاي موجود شامل20 اينچ با غالف به قطر 16عبور دادن لوله گاز به فطر 0608009
فلزات و مصالح. 

695،890متر 53

 متر با ماشين12احداث نقب در زير خطوط راه آهن و جاده هاي آسفالتي اصلي به طول تا 0609001
R BORING G) نقب زني. ) و جاگذاري غالف و قرار دادن لوله در داخل غالف براي لوله.

 اينچ 6و 4 و 2هاي فوالدي با قطر

216،623،970يك قلم 53

 متر با ماشين12احداث نقب در زير خطوط راه آهن و جاده هاي آسفالتي اصلي به طول تا 0609002
R BORING G) نقب زني. ) و جاگذاري غالف و قرار دادن لوله در داخل غالف براي لوله.

 اينچ 12و 10 و 8هاي فوالدي با قطر

346،598،350يك قلم 53

 متر با ماشين12احداث نقب در زير خطوط راه آهن و جاده هاي آسفالتي اصلي به طول تا 0609003
R BORING G) نقب زني. ) و جاگذاري غالف و قرار دادن لوله در داخل غالف براي لوله.

 اينچ).10 اينچ(غالف تا 160هاي پلي اتيلن با قطر تا 

195،623،870يك قلم 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هفتم - آزمايش و راه اندازي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

هزینه های مربوط به تامين، استقرار و جابجایی نفرات، ماشين آالت، مصالح و مواد مصرفی الزم برای آزمایش با هوا (آزمایش نشتی و مقاومت١–
.ها منظور شده است خطوط لوله گاز شهری) و موارد ایمنی و سایر هزینه های مشابه در قيمت

ها هزینه های مربوط به تقسيم بندی خط لوله به قطعات مورد نياز برای آزمایش، نصب شيرهای تخليه و هواگيری و سایر موارد مشابه در قيمت٢–
.منظور شده است

های مقاومت و نشتی) مطابق مشخصات فنی و روش تایيد شده، همچنين تهيه های مورد نياز (آزمایش هزینه مربوط به انجام تمام آزمایش٣–
.ها منظور شده است های الزم در قيمت گزارش

.های این فصل منظور گردیده است و این بابت هيچگونه هزینه اضافی پرداخت نمی شود هزینه های مربوط به عمليات خاآی در قيمت٤–

های مربوط به آزمایش خط هایی به ردیف بابت نصب بودن یا نبودن شيرهای اصلی در مسير خط، هنگام آزمایش با هوا هيچگونه اضافه یا آسری٥–
.تعلق نمی گيرد

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 به٦–
های مربوط به آزمایش دستور مهندس مشاور شيرآالت جدا از خط نيز مورد آزمایش با هوا قرار گيرد، هزینه مربوط به این عمليات، طبق ردیف

.شيرآالت محاسبه و پرداخت می شود

های فصل عبور از موانع منظور ها آه جداگانه از خط اصلی نيز مورد آزمایش با هوا قرار می گيرد، در قيمت ردیف هزینه آزمایش خط لوله در تقاطع٧–
هایی به ردیف های این فصل تعلق نمی گيرد. در هرحال، چنانچه غير از آزمایش خط لوله در شده است و از این بابت هيچگونه اضافه یا آسری

ها، به دليل خاصی آارفرما دستور دهد، قسمتی از لوله ها، غير از آزمایش در مسير خط، جداگانه نيز مورد آزمایش قرار گيرد، هزینه آزمایش تقاطع
.هر شاخه لوله معادل یك شير  مندرج در فصل پنجم با همان اندازه منظور می شود

های نهایی، مهندس مشاور دليل بروز در صورت پيش آمدن نشتی در خط لوله، ضمن عمليات نشت یابی، تعمير و اصالح خط و تكميل آزمایش٨–
نشتی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی آه نشت حاصله ناشی از عملكرد نادرست یا قصور پيمانكار نبوده و مربوط به مصالح تحویلی آارفرما

.باشد، هزینه های مربوط به عمليات نشت یابی با تعيين قيمت جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد

در صورتی آه به علت نقص مصالح هزینه نشت یابی به عهده آارفرما قرار گيرد، طول خط لوله مورد آزمایش برای یافتن نشتی، بر اساس مجموع٩–
هایی آه در هر دفعه برای یافتن نشتی مورد آزمایش قرار گرفته اند، محاسبه خواهد شد. طول قطعات مورد آزمایش نشت یابی آه طول بخش

.آمتر از یك آيلومتر باشد، یك آيلومتر منظور خواهد شد

های جوشكاری از فصل آماده هزینه مربوط به عمليات اتصال نهایی قطعات لوله غير گازدار به یكدیگر شامل جوشكاری و عایقكاری آنها طبق ردیف١٠–
.سازی و جوشكاری و همچنين عایقكاری دستی از فصل عایقكاری و لوله گذاری پرداخت می شود

های مربوط به همكاری در اتصال نهایی شبكه گاز شهری به لوله گازدار، آليه عمليات الزم اعم از هماهنگی و اجرا عمليات خاآی، مكانيكی در نرخ١١–
.و پرتونگاری  با رعایت تدابير به طور آامل منظور شده است

:های مربوط به پر آردن خط لوله با گاز، شامل موارد زیر است بهای ردیف١٢–
.همكاری با متخصصان آارفرما برای پر آردن خط با گاز١٢ –١
.آنترل عمليات صحيح شيرهای ميان مسيری١٢ –٢
.هوا گيری خط تا حصول اطمينان از پر شدن آامل خط با گاز١٢ –٣
.انجام سایر عمليات یا هماهنگی های الزم تا زمان جریان آامل  بدون نقص گاز در حد مورد قبول بهره بردار از خط لوله١٢ –٤

.محاسبه هزینه انجام تست عایق و آزمایش مقاومت برای قطعات آمتر از پانصد متر ، ٥٠٠ متر محاسبه می شود١٣–

های خالی زیر یك های توسعه شبكه (حفره های ٥٣٠٧٠٣٠٠١ الی ٥٣٠٧٠٣٠٠٥ در پروژه همكاری در اتصال نهایی شبكه توزیع گاز، موضوع ردیف١٤–
 .گردد آيلومتر) برای هر مورد ٣٠ درصد مبالغ هر ردیف منظور می
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هفتم - آزمايش و راه اندازي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هفتم - آزمايش و راه اندازي

18،650مترآزمايش پوشش خط لوله در منطقه بسته و رفع نواقص و ارائه گزارش.0701001 53
79،750متر اينچ.8آزمايش مقاومت و نشتي شبكه تا 0702001 53
79،750متر ميليمتر.160 تا 40آزمايش مقاومت و نشتي شبكه و نشتي شبكه لوله پلي اتيلن به قطر 0702002 53
102،550متر  اينچ16 تا 10آزمايش مقاومت و نشتي شبكه 0702003 53
81،365،590مورد اينچ به لوله گازدار. 4همكاري در اتصال نهايي شبكه توزيع گاز به قطر تا 0703001 53
97،911،240مورد اينچ به لوله گازدار. 10 تا 6همكاري در اتصال نهايي شبكه توزيع گاز به قطر 0703002 53
114،667،770مورد اينچ به لوله گازدار. 16 تا 12همكاري در اتصال نهايي شبكه توزيع گاز به قطر 0703003 53
 ميليمتر به لوله90 تا 40همكاري در اتصال نهايي شبكه توزيع گاز با لوله پلي اتيلن به قطر 0703004

گاز دار.
64،929،080مورد 53

 ميليمتر به160 تا 110همكاري در اتصال نهايي شبكه توزيع گاز با لوله پلي اتيلن به قطر 0703005
لوله گاز دار.

73،192،780مورد 53

17،240مترتنظيم و راه اندازي حفاظت كاتدي شبكه و رفع نواقص.0704001 53
29،350مترتزريق گاز و تخليه هوا و راه اندازي شبكه.0705001 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هشتم - حفاظت از زنگ

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

هزینه استقرار، جابجایی الزم، به آارگيری و تأمين افراد، ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی (غير از مصالحی آه تأمين آن در تعهد آارفرماست)١–
.های مربوط منظور شده است مورد نياز برای اجرای هر یك از عمليات، در قيمت ردیف

ها منظور نشده است. ليكن هزینه های انبارآردن این اجناس در محل مناسب و بهای مصالحی آه تأمين آنها در تعهد آارفرماست در قيمت ردیف٢–
.ها منظور شده است نگهداری در شرایط مطلوب، حمل از انبار آارگاه به پای آار و تمام هزینه هایی از این قبيل، در قيمت ردیف

های مربوط ها، ریختن و آوبيدن آك ذغال (عهده آارفرما) در بستر آندی، در قيمت ردیف هزینه های مربوط به خرید و حمل آجر. آجرچينی روی آابل٣–
.منظور شده است

.های مربوط منظور شده است های اتصال آابل به لوله در قيمت ردیف هزینه های مربوط به تعمير عایق در محل٤–

در ها، از جمله آابل و لوازم دیگر (بجز پودر آدولد آه در تعهد آارفرماست)، هزینه تأمين و استفاده از لوازم و مصالح مورد نياز برای انجام آزمایش٥–
.های مربوط منظور شده است قيمت ردیف

هزینه انجام عمليات سيویل، ساختمان و تأسيسات مربوط به احداث ایستگاه حفاظت آاتدی دیزلی یا برقی (با بستر آندی افقی، عمودی و یا٦–
.ها به روشنی پيش بينی شده است های این فصل منظور نگردیده است، به جز مواردی آه انجام آنها در شرح ردیف چاهی)، در قيمت ردیف

ها منظور ها در قيمت ردیف تابلوی برق مربوط به ایستگاه (BOND BOX)هزینه مربوط به ساخت و حمل عالمت های مسير، جعبه های اتصال، ٧–
ها منظور نگردیده است و این هزینه براساس گردیده است. هزینه عمليات خاآی و بتنی مربوط به نصب تجهيزات پيش گفته در قيمت ردیف

.های مربوط به فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه ميشود ردیف

ها) در زمين غيرسنگی در نظر گرفته شده است. چنانچه حفاری در زمين سنگی انجام شود، های این فصل (غير از چاه عمليات حفاری ردیف٨–
.هزینه اضافی آن با استفاده از فصل آارهای خاآی محاسبه و پرداخت می شود

.ها به طور آامل استفاده گردد ها و قنات های عمودی حفاظت از زنگ باید از فهرست بهای واحد پایه رشته چاه های مربوط به حفاری چاه نرخ٩–

های حصار آشی هزینه تهيه آليه مصالح از قبيل آهن آالت، سيمان، شن و ماسه و آجر و غيره و بارگيری و حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی در نرخ١٠–
.منظور شده است

:های این فصل، مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست، از قبيل مصالح زیر است در ردیف١١–
ها)، هندی آپ، الكترودها و تسمه های مورد نياز در آزمایش های موردنياز (بجز آابل ترانس / رآتيفایر، آندهای فدا شونده دایم، پودر آدولد، آابل

.های مسی اتصال زمين، آك ذغال، مفصل و متعلقات آن، مخزن زیرزمينی و جعبه مقاومت
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هشتم - حفاظت از زنگ

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هشتم - حفاظت از زنگ

0801001SP 650،590متر مربع6007-محوطه سازي ايستگاه حفاظت كاتدي طبق نقشه  53
116،290متر مكعباضافي  ريزي  سانتيمتر شن5اضافه بهاء0801002 53
0801003SP 21،524،380عدد6007 -ستون با تكيه گاه طبق نقشه   53
0801004SP 18،105،210عدد6007-گاه طبق نقشه  ستون بدون تكيه 53
0801005SP 8،048،970متر 6007-تهيه ، ساخت و نصب حدفاصل بين دو ستون بطور كامل طبق نقشه  53
0801006SP 40،246،870عدد6007-تهيه ، ساخت و نصب درب ايستگاه طبق نقشه  53
0802001SC A 23،773،930عدد/6140-تهيه، ساخت و نصب درب ايستگاه حفاظت از زنگ طبق نقشه 53
تهيه، ساخت و نصب حصار نرده اي و ديوار ايستگاه حفاطت از زنگ طبق نقشه0802002

SC A-6140/
22،305،010متر 53

0803001SPSP 23،926،470عدد 6010- يا 6009-تهيه و ساخت پايه بتني مبدل و يكسو كننده طبق نقشه  53
تهيه و ساخت پايه جعبه برق متناوب و مداوم شامل كارهاي خاكي، بتني و فلزي طبق نقشه0803002

SPSP 6010- و 6009-
13،089،750عدد 53

9،410،230عددنصب جعبه اتصال روي ديوار يا بدنه چاه 0803003 53
0803004SP B 9،924،430عدد/6002-تهيه ساخت و نصب پايه جعبه اتصال طبق نقشه 53
0803005SP B 9،938،880عدد/6013-تهيه ساخت و نصب نشاندهنده بستر آندي طبق نقشه 53
تهيه و ساخت و نصب نقاط آزمايش پتانسيل عالئم نشاندهنده با كار برقي آن طبق نقشه0803006

SP ASP B   /6006- و /6024-
18،350،040عدد 53

تهيه و ساخت و نصب نقاط آزمايش پتانسيل عالئم نشاندهنده با كار برقي آن طبق نقشه0803007
SP ASP B   /6006- و /6025-

21،860،700عدد 53

0803008SP A 7،939،740عدد/6139-تهيه، ساخت و نصب سايبان مبدل يكسو كننده طبق نقشه 53
20،370،350عددتهيه، ساخت و نصب سايبان مبدل يكسو كننده طبق مشخصات فني 0803009 53
0803010T RSP 14،128،390عدد6010- ) طبق نقشه /نصب دستگاه مبدل يكسو كننده( 53
0804001SP  ترمينال مثبت و منفي و جعبه آزمايش طبق نقشه 8 و 4تهيه و نصب جعبه اتصال 

B/6002- 
14،583،620عدد 53

216،690متر چاه خشك پس از آندگذاري  12ريختن و كوبيدن كك دور  لوله غالف "0804002 53
577،380عدد آندعمليات نصب و اتصاالت برقي آند افقي0804003 53
774،920عدد آندعمليات نصب كارهاي برقي آند چاه آبي و خشك0804004 53
0804005SP D 86،110،110عدد  /6011-تهيه، ساخت و احداث تاسيسات سرچاهي طبق نقشه 53
0804006"SP D 46،032،000عدد  /6011- متري طبق نقشه 19 آندي 3 چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي  53
0804007"SP D 49،623،180عدد/6011- متري طبق نقشه 22 آندي 4 چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي  53
0804008"SP D 61،989،520عدد/6011- متري طبق نقشه  25 آندي 5 چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي  53
0804009"SP D 68،810،600عدد /6011- متري طبق نقشه 28 آندي 6 چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي  53
0804010"SP 75،936،410عدد6011-  متري طبق نقشه 31 آندي 7 چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي  53
0804011"SP D 80،220،860عدد/6011- متري طبق نقشه 34 آندي 8 چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي  53
0804012"SP D 89،562،760عدد/6011- متري طبق نقشه 37 آندي 9 چاه 12ساخت و مشبك كردن لوله فوالدي  53
0805001SP B  با آند گذاري افقي به طور كامل/6013- آندي طبق نقشه 3احداث بستر آندي افقي 

    
23،578،320عدد 53

0805002SP B 35،367،480عدد با آند گذاري افقي به طور كامل  /6013- آندي طبق نقشه 6احداث بستر آندي افقي  53

0805003SP B  با آند گذاري افقي به طور كامل/6013- آندي طبق نقشه 9احداث بستر آندي افقي 
    

52،900،070عدد 53
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فصل هشتم - حفاظت از زنگ

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هشتم - حفاظت از زنگ

0805004SP B  با آند گذاري افقي به طور كامل/6013- آندي طبق نقشه 12احداث بستر آندي افقي 
    

70،734،960عدد 53

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

88،418،700عدد 53

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

8،410،440عدد 53

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

15،997،760عدد 53

3،462،780عدداندازه گيري مقاومت زمين چهار ميله اي در عمق و ارائه گزارش0805008 53
1،660،440مترنصب كابل با كارهاي خاكي كانال شامل ماسه ريزي و آجرگذاري در زمين معمولي 0805009 53
1،988،370مترنصب كابل با كارهاي خاكي كانال شامل ماسه ريزي و آجرگذاري در زمين سنگي 0805010 53
0805011SP A 13،479،430عدد/6004- متري و اتصال به ايستگاه طبق نقشه 6نصب اتصال زمين تا  53
تنظيم ، آزمايش و راه اندازي سيستم  حفاظت از زنگ و تهيه گزارش نهايي و تهيه و ارائه0805012

ASBUILT) طبق مشخصات فني حفاظت از زنگنقشه هاي اجرا شده  ( 
161،042،030ايستگاه 53

4،866،370متر طول متر50  اينچ تا عمق 10تهيه و نصب لوله پي وي سي يا پلي اتيلن  0806001 53
1،356،230متر متر50 اينچ فوالدي معمولي و فوالدي و مشبك تا عمق 12نصب لوله 0807001 53
1،488،950متر متر 100 متر تا 50 اينچ فوالدي معمولي و مشبك در عمق از 12نصب لوله 0808002 53
1،612،880متر متر 150 متر تا 100 اينچ فوالدي معمولي و مشبك در عمق از 12نصب لوله 0808003 53
0808004PVC 50  يا سيماني در عمق تا  اينچ فوالدي معمولي و عايق شده بجاي لوله 12نصب لوله 

متر  
1،288،710متر 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل نهم - برش و پخ سر لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

باشد آه احيانا” در حين اجرا ی آار پيش خواهد ها می ها ی ا ین فصل مربوط به عمليات اضافی برش و پخ زدن سرلوله، شير و اتصال قيمت رد یف١–
آمد. از جمله، چنانچه آارفرما نتواند به دال یلی لوله ها ی مناسب به پيمانكار تحو یل دهد و سرلوله ها در زمان تحو یل نياز به برش و ا یجاد پخ
داشته باشد، با تأ یيد مهندس مشاور و آارفرما مبنی بر وجود ا یراد در لوله ها، برا ی پرداخت هز ینه برش و پخ زدن سرلوله ها  یا بر یدن لوله ها ی

.ها ی درج شده در ا ین فصل استفاده می شود معيوب، از نرخ

ها منظور شده ها در آارگاه برا ی انجام عميات برش با دسته بند ی لوله ها ی معيوب در قيمت رد یف هز ینه جابجا یی اضافی لوله، شير و اتصال٢–
.است

.ها منظور شده است هز ینه تأمين ماشين، ابزار آار، سوخت،مصالح و مواد مصرفی مورد نياز برا ی انجام آار و حمل آنها به پا ی آار در قيمت رد یف٣–

است و در مورد لوله ها ی فوالد ی شامل Bar GAS٤  و پلی اتيلن از نوع LX٦٥تا ٥ LXو ٥ Lها ی ا ین فصل مربوط به انواع لوله ها ی ٥ قيمت رد یف٤–
.سنگ زدن و ا یجاد پخ مناسب برا ی جوشكار ی می باشد

چنانچه برا ی برش لوله نياز به تخليه مواد و گاززدا یی لوله باشد و ا ین آار در عهده پيمانكار قرار گيرد، قيمت آن جداگانه محاسبه و پرداخت می٥–
.شود

30



1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل نهم - برش و پخ سر لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل نهم - برش و پخ سر لوله

408،340سر لوله اينچ.3/4برش لوله فوالدي به قطر 0901001 53
422،880سر لوله اينچ.1برش لوله فوالدي به قطر 0901002 53
437،150سر لوله اينچ.1/4 1برش لوله فوالدي به قطر 0901003 53
446،740سر لوله اينچ.1/2 1برش لوله فوالدي به قطر 0901004 53
475،380سر لوله اينچ.2برش لوله فوالدي به قطر 0901005 53
527،820سر لوله اينچ.3برش لوله فوالدي به قطر 0901006 53
760،690سر لوله اينچ.4برش لوله فوالدي به قطر 0901007 53
869،360سر لوله اينچ.6برش لوله فوالدي به قطر 0901008 53
1،180،830سر لوله اينچ.8برش لوله فوالدي به قطر 0901009 53
1،321،720سر لوله اينچ.10برش لوله فوالدي به قطر 0901010 53
1،661،590سر لوله اينچ. 12برش لوله فوالدي به قطر 0901011 53
2،238،830سر لوله اينچ.14برش لوله فوالدي به قطر 0901012 53
2،786،100سر لوله اينچ.16برش لوله فوالدي به قطر 0901013 53
86،520سر لوله ميليمتر .25برش لوله پلي اتيلن منفرد 0902001 53
99،440سر لوله ميليمتر .40برش لوله پلي اتيلن منفرد 0902002 53
118،850سر لوله ميليمتر .63برش لوله پلي اتيلن منفرد 0902003 53
139،220سر لوله ميليمتر .90برش لوله پلي اتيلن منفرد 0902004 53
162،420سر لوله ميليمتر .110برش لوله پلي اتيلن منفرد 0902005 53
203،030سر لوله ميليمتر .125برش لوله پلي اتيلن منفرد 0902006 53
270،710سر لوله ميليمتر .160برش لوله پلي اتيلن منفرد 0902007 53
950،070سر لوله اينچ.2برش و پخ زدن لوله فوالدي به قطر 0903001 53
1،239،220سر لوله اينچ.3برش و پخ زدن لوله فوالدي به قطر 0903002 53
1،825،660سر لوله اينچ.4برش و پخ زدن لوله فوالدي به قطر 0903003 53
2،147،830سر لوله اينچ.6برش و پخ زدن لوله فوالدي به قطر 0903004 53
3،101،640سر لوله اينچ.8برش و پخ زدن لوله فوالدي به قطر 0903005 53
3،578،810سر لوله اينچ.10برش و پخ زدن لوله فوالدي به قطر 0903006 53
4،652،450سر لوله اينچ.12برش و پخ زدن لوله فوالدي به قطر 0903007 53
6،776،990سر لوله اينچ.14برش و پخ زدن لوله فوالدي به قطر 0903008 53
10،029،950سر لوله اينچ.16برش و پخ زدن لوله فوالدي به قطر 0903009 53
550،230سر لوله اينچ2برش مايل لوله فوالدي به قطر 0904001 53
633،380سر لوله اينچ3برش مايل لوله فوالدي به قطر 0904002 53
912،830سر لوله اينچ4برش مايل لوله فوالدي به قطر 0904003 53
1،043،230سر لوله اينچ6برش مايل لوله فوالدي به قطر 0904004 53
1،278،150سر لوله اينچ8برش مايل لوله فوالدي به قطر 0904005 53
1،481،670سر لوله اينچ10برش مايل لوله فوالدي به قطر 0904006 53
1،846،210سر لوله اينچ12برش مايل لوله فوالدي به قطر 0904007 53
2،667،540سر لوله اينچ14برش مايل لوله فوالدي به قطر 0904008 53
3،531،670سر لوله اينچ16برش مايل لوله فوالدي به قطر 0904009 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل نهم - برش و پخ سر لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل نهم - برش و پخ سر لوله

937،570سر لوله اينچ 0/750 تا 0/500 اينچ باالتر از ضخامت 2برش مايل لوله فوالدي به قطر 0905001 53
1،302،500سر لوله اينچ0/750 تا 0/500 اينچ  باالتر از ضخامت 3برش مايل لوله فوالدي به قطر 0905002 53
1،521،380سر لوله اينچ0/750 تا 0/500 اينچ  باالتر از ضخامت 4برش مايل لوله فوالدي به قطر 0905003 53
2،349،690سر لوله اينچ0/750 تا 0/500 اينچ  باالتر از ضخامت 6برش مايل لوله فوالدي به قطر 0905004 53
2،584،700سر لوله اينچ0/750 تا 0/500 اينچ  باالتر از ضخامت 8برش مايل لوله فوالدي به قطر 0905005 53
3،101،640سر لوله اينچ0/750 تا 0/500 اينچ باالتر از ضخامت 10برش مايل لوله فوالدي به قطر 0905006 53
3،877،050سر لوله اينچ0/750 تا 0/500 اينچ باالتر از ضخامت 12برش مايل لوله فوالدي به قطر 0905007 53
5،572،190سر لوله اينچ0/750 تا 0/500 اينچ باالتر از ضخامت 14برش مايل لوله فوالدي به قطر 0905008 53
6،880،950سر لوله اينچ0/750 تا 0/500 اينچ باالتر از ضخامت 16برش مايل لوله فوالدي به قطر 0905009 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دهم - خمكاري و استقرار لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

های این فصل مربوط به انجام عمليات خم آردن سرد لوله به طور مجرد بوده و تنها در مواردی آه به هر دليل در یك آار و طبق دستور قيمت ردیف١–
.مهندس مشاور، انجام یك یا چند خم بر روی لوله به صورت مجرد و یا اضافی نياز باشد از قيمت های این فصل استفاده خواهد شد

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

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

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

. در نظر گرفته شده است LX٦٥و تا حد ٥ LXهای این فصل برای خم زدن لوله های فوالدی ٥ قيمت ردیف٤–

های این فصل، اضافه بهایی معادل ٥ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق به ازای هر درجه اضافه خم بيش از ٥ درجه خم اوليه درج شده در ردیف٥–
.می گيرد

.هرگاه ضخامت جدار لوله بيش از ٠/٥٠٠ تا ٠/٦٢٥ اینچ باشد. اضافه بهایی معادل ٥ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق ميگيرد٦–

های استقرار لوله در آانال، بهای خاك رس، ماسه، آيسه گونی و دستمزد پرآردن، قراردادن در آانال، تميز آردن و تنظيم آف آانال و در نرخ ردیف٧–
.تراز آردن باالی آيسه ها منظور شده است

.های خم آاری لوله های عایق شده هزینه آندن عایق و عایقكاری مجدد آن منظور شده است در نرخ ردیف٨–
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دهم - خمكاري و استقرار لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دهم - خمكاري و استقرار لوله

494،330مورد اينچ در كارگاه ثابت.2خم كردن لوله عايق نشده به قطر 1001001 53
593،200مورد اينچ در كارگاه ثابت.3خم كردن لوله عايق نشده به قطر 1001002 53
755،660مورد اينچ در كارگاه ثابت.4خم كردن لوله عايق نشده به قطر 1001003 53
1،105،420مورد اينچ در كارگاه ثابت.6خم كردن لوله عايق نشده به قطر 1001004 53
2،753،800مورد اينچ در كارگاه ثابت.8خم كردن لوله عايق نشده به قطر 1001005 53
3،304،560مورد اينچ در كارگاه ثابت.10خم كردن لوله عايق نشده به قطر 1001006 53
4،142،210مورد اينچ در كارگاه ثابت.12خم كردن لوله عايق نشده به قطر 1001007 53
5،522،950مورد اينچ در كارگاه ثابت.14خم كردن لوله عايق نشده به قطر 1001008 53
8،284،420مورد اينچ در كارگاه ثابت.16خم كردن لوله عايق نشده به قطر 1001009 53
712،350مورد اينچ در كارگاه ثابت.2خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002001 53
854،820مورد اينچ در كارگاه ثابت.3خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002002 53
995،110مورد اينچ در كارگاه ثابت.4خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002003 53
1،455،700مورد اينچ در كارگاه ثابت.6خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002004 53
3،075،090مورد اينچ در كارگاه ثابت.8خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002005 53
3،394،900مورد اينچ در كارگاه ثابت.10خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002006 53
4،554،510مورد اينچ در كارگاه ثابت.12خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002007 53
6،072،680مورد اينچ در كارگاه ثابت.14خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002008 53
9،109،010مورد اينچ در كارگاه ثابت.16خم كردن لوله عايق شده به قطر 1002009 53
44،540متر3/4 استقرار لوله در كانال (آماده اتصال نهايي) براي لوله "1003001 53
45،530متر1 استقرار لوله در كانال (آماده اتصال نهايي) براي لوله "1003002 53
46،510متر1/4 1 استقرار لوله در كانال (آماده اتصال نهايي) براي لوله "1003003 53
47،490متر1/2 1 استقرار لوله در كانال (آماده اتصال نهايي) براي لوله "1003004 53
49،490متر2 استقرار لوله در كانال (آماده اتصال نهايي) براي لوله "1003005 53
53،710متر3استقرار لوله در كانال (آماده اتصال نهايي) براي لوله "1003006 53
73،710متر4استقرار لوله در كانال (آماده اتصال نهايي) براي لوله "1003007 53
165،730متر6 استقرار لوله در كانال (آماده اتصال نهايي) براي لوله "1003008 53
207،160متر8 استقرار لوله در كانال (آماده اتصال نهايي) براي لوله "1003009 53
261،550متر10 استقرار لوله در كانال (آماده اتصال نهايي) براي لوله "1003010 53
285،570متر12 استقرار لوله در كانال (آماده اتصال نهايي) براي لوله "1003011 53
342،250متر14 استقرار لوله در كانال (آماده اتصال نهايي) براي لوله "1003012 53
381،590متر16 استقرار لوله در كانال (آماده اتصال نهايي) براي لوله "1003013 53
42،630متر ميليمتر (آماده براي اتصال)25استقرار لوله پلي اتيلن به قطر 1004001 53
43،940متر ميليمتر (آماده براي اتصال)40استقرار لوله پلي اتيلن به قطر 1004002 53
45،940متر ميليمتر(آماده براي اتصال).63استقرار لوله پلي اتيلن به قطر 1004003 53
56،150متر ميليمتر(آماده براي اتصال).90استقرار لوله پلي اتيلن به قطر 1004004 53
59،450متر ميليمتر(آماده براي اتصال).110استقرار لوله پلي اتيلن به قطر 1004005 53
77،130متر ميليمتر(آماده براي اتصال).125استقرار لوله پلي اتيلن به قطر 1004006 53
94،860متر ميليمتر(آماده براي اتصال).160استقرار لوله پلي اتيلن به قطر 1004007 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل يازدهم - ايستگاه هاي تقليل فشار

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

ها و لوازم ابزار دقيق به آارگاه ثابت و حمل ایستگاه و ساخت ایستگاه تقليل فشار در آارگاه ثابت انجام ميشود، حمل لوازم مانند شير، اتصال١–
.های این فصل منظور نگردیده است سكوی ساخته شده به محل ایستگاه در نرخ

های این فصل منظور شده هزینه جابجایی لوله، شيرها و لوازم ابزار دقيق در محل آارگاه برای انجام عمليات احداث ایستگاه در قيمت ردیف٢–
.است

.های این فصل منظور شده است ها و آماده سازی سر لوله برای جوشكاری، در قيمت ردیف هزینه سنگ زدن و آماده آردن شير و اتصال٣–

هزینه روانكاری و آزمایش شيرها، تامين ماشين آالت، ابزار آار، سوخت، مصالح و مواد مصرفی مورد نياز (غير از ماده ٥)، برای انجام آار و حمل٤–
.ها منظور شده است آنها به پای آار در قيمت ردیف

های مكانيكی این فصل ها و رنگ مخصوص طبق مشخصات در ردیف تهيه مصالح تخصصی ایستگاه از قبيل لوازم ابزار دقيق، لوله، شير، اتصال٥–
.منظور نشده است

.های مكانيكی این فصل هزینه رادیوگرافی منظور شده است در ردیف٦–

درصد تقریبی انجام هر یك از مراحل آار احداث ایستگاه تقليل فشار ردیف ٥٣١١٠٢٠٠١، نسبت به آل عمليات، در جدول موجود در پيوست ٦ درج٧–
.های موقت مورد استفاده قرار می گيرد شده است آه برای محاسبه صورت وضعيت
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل يازدهم - ايستگاه هاي تقليل فشار

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل يازدهم - ايستگاه هاي تقليل فشار

1101001TBS به ظرفيتساخت، نصب و آزمايش كامل كارهاي مكانيكي ايستگاه هاي تقليل فشار 
  متر مكعب /ساعت.5000

746،147،620ايستگاه 53

1101002TBS به ظرفيتساخت، نصب و آزمايش كامل كارهاي مكانيكي ايستگاه هاي تقليل فشار 
 متر مكعب /ساعت.10000

921،388،340ايستگاه 53

1101003TBS به ظرفيتساخت، نصب و آزمايش كامل كارهاي مكانيكي ايستگاه هاي تقليل فشار 
  متر مكعب /ساعت.20000

1،116،504،090ايستگاه 53

1101004TBS به ظرفيتساخت، نصب و آزمايش كامل كارهاي مكانيكي ايستگاه هاي تقليل فشار 
 متر مكعب /ساعت.30000

1،308،933،580ايستگاه 53

احداث ساختمان ايستگاه تقليل فشار شامل كارهاي سيويل، محوطه سازي و تاسيسات برقي1102001
SCSESCSCST  و6409- و 6408-  و 6407- و 6912 - تا 6910-طبق نقشه هاي 

مشخصات فني مربوط 

0ايستگاه 53

113،132،410ايستگاه مترمكعب/ساعت.5000تهيه مصالح، ساخت و نصب سكوي ( شاسي ) فلزي به ظرفيت 1103001 53
139،823،120ايستگاه مترمكعب/ساعت. 10000تهيه مصالح، ساخت و نصب سكوي (شاسي) فلزي به ظرفيت 1103002 53
145،222،860ايستگاه مترمكعب/ساعت. 20000تهيه مصالح، ساخت و نصب سكوي (شاسي) فلزي به ظرفيت 1103003 53
168،141،640ايستگاه مترمكعب/ساعت. 30000تهيه مصالح، ساخت و نصب سكوي (شاسي) فلزي به ظرفيت 1103004 53

36



1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوازدهم - احداث حوضچه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

:های ٥٣١٢٠١٠٠١ تا ٥٣١٢٠١٠٠٨، شامل بهای انجام آارهای الزم به شرح زیر، در حوضچه است بهای واحد احداث حوضچه شير در ردیف١–
.انجام عمليات خاآی الزم در زمين غير سنگی، تسطيح، آب پاشی و آوبيدن آف گود–
)تهيه و ریختن بتن ١٥٠ آيلو سيمان. (بتن الغر–
.های محل عبور لوله ها و غيره قالب بندی و چوب بست یا داربست الزم همراه با تعبيه سوراخ–
.تهيه و اجرای بتن، با عيار ٣٠٠ آيلو سيمان در متر مكعب بتن–
تهيه و نصب ميلگرد شامل بریدن، خم آردن و آار گذاشتن و سيم پيچی–
جا سازی و عایقكاری دور لوله ها در محل عبور از دیوارها–
.عایق آاری سطح خارجی دیوارهای حوضچه، با دو قشر اندود قير–
تهيه و ریختن شن زهكش در اطراف لوله تخليه–
خاآریزی اطراف حوضچه با خاك محل–
تسطيح و پاك آردن محل، جمع آوری مواد زاید و خاك اضافی و سایر عمليات تكميلی الزم–

.منظور از عمق حوضچه، فاصله بين آف تمام شده داخل تا زیر سقف حوضچه است٢–

.هزینه ميلگرد الزم در بهای واحد احداث حوضچه ها منظور شده است٣–

واحد پرداخت بهای حوضچه شير بر حسب تعداد حوضچه طبق نقشه مذآور در شرح ردیف می باشد در صورتی آه از نقشه دیگری استفاده٤–
.شود، بر مبنای صورت مقادیر برآورد پرداخت می شود

های این فصل منظور نشده است و در صورت وجود اختالف بين سطح زمين بهای انجام عمليات خاآی روی سقف حوضچه، در بهای واحد ردیف٥–
طبيعی با تراز روی سقف حوضچه، بهای انجام عمليات خاآی اضافی، باید جداگانه از ردیف های مربوط در فصل آارهای خاآی و بهای عایق

.های مربوط در فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه شود آاری، سقف از ردیف
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوازدهم - احداث حوضچه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدهم - احداث حوضچه

 اينچ شامل تهيه6و4و2ساخت و نصب حوضجه بتني پيش ساخته هر يك از شير هاي 1201001
SC  و مشخصات فني.6966-مصالح، ساخت و نصب طبق نقشه 

5،320،880عدد 53

تهيه، ساخت و نصب حوضچه بتني نقاط آزمايش پتانسيل و نصب اتصاالت عايقي شامل1201002
SP  و مشخصات فني. 6026-حمل طبق نقشه 

8،988،210عدد 53

1201003BLOW DOUN 4 ( تهيه مصالح و ساخت حوضچه بتني در محل نصب لوله تخليه  (
SC  و مشخصات فني.6175- اينچ طبق نقشه 16 اينچ تا 8اينچ روي خطوط لوله 

36،678،650عدد 53

 اينچ طبق نقشه12 و10و 8تهيه مصالح و ساخت حوضچه بتني هر يك از شيرها 1201004
SCSC  و مشخصات فني.6118- يا 6061-

207،215،380عدد 53

 اينچ طبق نقشه12 و10و 8تهيه مصالح و ساخت حوضچه بتني هر يك از شيرها 1201005
SCSC  و مشخصات فني.6063- يا 6062-

280،825،720عدد 53

 اينچ طبق نقشه12 و10و 8تهيه مصالح و ساخت حوضچه بتني هر يك از شيرها 1201006
SC-6064.و مشخصات فني  

362،047،350عدد 53

 اينچ طبق نقشه12 و10و 8تهيه مصالح و ساخت حوضچه بتني هر يك از شيرها 1201007
SC-6117.و مشخصات فني 

269،605،300عدد 53

1201008SC  و6065- اينچ طبق نقشه 16تهيه مصالح و ساخت حوضچه بتني هر يك از شير
مشخصات فني.

431،671،660عدد 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سيزدهم - كارهاي خاكي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

: مقدمه

های بادی سنگبری، یا ماشين آالت سنگين با قدرت ٣٠٠ قوه اسب الزامی باشد. زمين سنگی ، زمينی است آه برای آندن آن استفاده از چكش١–
. ها غير سنگی ناميده می شود سایر زمين

زمين ریزشی به زمينی گفته می شود آه آندن آن طبق نقشه، به علت ریزش خاك اطراف آانال ، به آسانی مقدور نبوده و برای آندن آن یا باید٢–
تمهيدهای خاصی مانند چوب بست یا سپرآوبی انجام گيرد یا آانال با چنان شيبی آنده شود آه از ریزش آلی خاك ممانعت آند. هزینه عمليات

.شود های ریزشی برحسب مورد جداگانه پرداخت می اضافی مربوط به زمين

.های این فصل، اختالف ارتفاع بين آف آانال و متوسط رقوم سطح زمين دو طرف آانال است منظور از عمق آانال در ردیف٣–

.های اجرایی مشخص شده است منظور از عرض آانال، عرض آف آانال است، آه در نقشه٤–

.های حفاری آانال، شامل آندن خاك و ریسه آردن آن در آنار آانل است بهای ردیف٥–

. های این فصل، هزینه های اضافی بابت افزایش حجم ناشی از تورم یا نشست خاك در نظر گرفته شده است در قيمت ردیف٦–

.ها و مواد زاید برحسب حجم محل حفاری به تناسب خاك جابجا شده اندازه گيری می شود های جمع آوری و حمل خاك ردیف٧–

های هایی آه به تشخيص مهندس مشاور. حفر آانال با وسایل مكانيكی مقدور نباشد و حفاری با دست انجام شود، هزینه آن از ردیف  در محل٨–
. حفاری آانال با دست پرداخت می شود. حفاری با استفاده از آمپرسور و دج بر آاردستی محسوب می شود

آن از های اضافی حاصل از حفاری جمع آوری و حمل شود ، هزینه  در صورتی آه بنا به تشخيص مهندس مشاور و تایيد آارفرما الزم شود خاک٩–
.ردیف مربوط پرداخت می گردد

آبدار ، باتالقی و لجنی ) جهت پرآردن آانال و خاك سرندی قابل های سنگی ،  های حاصل از حفاری ( بجز در زمين فرض بر آن است آه خاک١٠–
.استحصال و مناسبت است، مگر آنكه صریحأ در اسناد مطلب دیگری ذآر شده باشد

 وارد آانال شود، در ردیف هزینه تخليه و دفع آبهای سطحی آه احتمال دارد از طریق بارندگی یا نهرهای مجاور ( به استثنای آب های زیرزمينی )١١–
های این فصل پيش بينی شده است. در موارد مجاورت آانال با رودخانه یا دریا و مانند آن ، آه منجر به نفوذ آب از جدار دیواره به داخل شود،

. های زیرزمينی تلقی شده و برحسب مورد از ردیف مربوط استفاده خواهد شد مانند آب

های آسفالت انجام شود، ٧٧ درصد بهای ردیف های ساخته شده شنی انجام شود، ٩٠ درصد و در صورتيكه در راه در صورتيكه حمل خاك در راه١٢–
.های حمل پرداخت می شود 

١٣– در صورتی که عمليات مربوط به ردیف های ٥٣١٣٠٧٠٠١ الی ٥٣١٣٠٧٠٠٨ کال با وسایل ماشينی اجرا گردد، ضریب ٠/٨ اعمال می شود.

١٤- در ردیف ٥٣١٣١٥٠٠٢ بهای آرماتور لحاظ نشده است.
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سيزدهم - كارهاي خاكي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدهم - كارهاي خاكي

 كيلومتر30حفر چاله آزمايش و پر كردن آن شامل حمل مواد زائد به بيرون كارگاه تا فاصله 1301001
 متر.1/5× 0/5 ×1/5در محل مجاز به ابعاد  

5،217،080عدد 53

21،910مترطولپياده كردن مسير و رنگريزي1302001 53
 سانتيمتر بوسيله كمپرسور، توده نمودن در كنار كانال5تخريب و كندن آسفالت به ضخامت 1303001

، بارگيري ،حمل و تخليه.
282،620متر مربع 53

5 به ازاي هر سانتيمتر اضافه ضخامت مازاد بر 1303001اضافه بها نسبت به رديف 1303002
سانتيمتر-كسر سانتيمتر به تناسب محاسبه مي شود

65،030متر مربع 53

 متر) با وسايل مكانيكي مانند1,5تخريب آسفالت بين دو خط برش (با فاصله حداكثر 1303003
 سانتي متر و برداشتن آن .7كمپرسور يا بيل مكانيكي ، به ضخامت تا 

0متر مربع 53

 سانتيمتر (7 به ازاي هر سانتي متر اضافه ضخامت مازاد بر 1303003اضافه بهاء به رديف 1303004
كسر سانتيمتر به تناسب محاسبه مي شود)

0متر مربع 53

56،960مترطول سانتيمتر (اندازه گيري بر حسب طول هر خط برش)7برش آسفالت با كاتر به ضخامت تا 1304001 53
 سانتيمتر(اندازه7اضافه بها نسبت به رديف فوق به ازاي هر سانتيمتر اضافه ضخامت مازاد بر 1304002

گيري بر حسب طول هر خط برش)-كسر سانتيمتر به تناسب محاسبه مي شود
6،580مترطول 53

6،375،460متر مكعبتخريب انواع بتن غيرمسلح با هر عيار سيمان1306001 53
7،294،740متر مكعبتخريب انواع بتن مسلح با هر عيار سيمان و بريدن ميلگرد1306002 53
بر چيدن كف آجري يا موزاييك با هر نوع مالت و توده نمودن در كنار كانال، بارگيري، حمل1306003

و تخليه در محل مجاز
274،470متر مربع 53

 اينچ و لوله پلي اتيلن به قطر3و 2حفر كانال در زمين غير سنگي براي لوله فوالدي به قطر 1307001
 ميليمتر شامل خاكبرداري، سرند كردن، خاكريزي، نوار گذاري ، غرغاب كردن يا63 و 40

كوبيدن طبق مشخصات فني (دستي/ماشيني) و حمل نخاله

703،560مترطول 53

90 اينچ و لوله پلي اتيلن به قطر 4حفر كانال در زمين غير سنگي براي لوله فوالدي به قطر 1307002
 ميليمتر شامل خاكبرداري، سرند كردن، خاكريزي، نوار گذاري ، غرغاب كردن يا110و 

كوبيدن طبق مشخصات فني (دستي/ماشيني) و حمل نخاله

772،660مترطول 53

125 اينچ و لوله پلي اتيلن به قطر 6حفر كانال در زمين غير سنگي براي لوله فوالدي به قطر 1307003
 ميليمتر شامل خاكبرداري، سرند كردن، خاكريزي، نوار گذاري ، ، غرغاب كردن يا160و 

كوبيدن طبق مشخصات فني (دستي/ماشيني) و حمل نخاله

874،120مترطول 53

 اينچ شامل خاكبرداري، سرند8حفر كانال در زمين غير سنگي براي لوله فوالدي به قطر 1307004
كردن، خاكريزي، نوار گذاري ، غرقاب يا كوبيدن طبق مشخصات فني (دستي/ماشيني) و

حمل نخاله

994،690مترطول 53

 اينچ شامل خاكبرداري، سرند10حفر كانال در زمين غير سنگي براي لوله فوالدي به قطر1307005
كردن، خاكريزي، نوار گذاري ، غرقاب يا كوبيدن طبق مشخصات فني (دستي/ماشيني) و

حمل نخاله

1،109،460مترطول 53

 اينچ شامل خاكبرداري، سرند12حفر كانال در زمين غير سنگي براي لوله فوالدي به قطر1307006
كردن، خاكريزي، نوار گذاري ، غرقاب يا كوبيدن طبق مشخصات فني (دستي/ماشيني) و

حمل نخاله

1،313،910مترطول 53

 اينچ شامل خاكبرداري، سرند14حفر كانال در زمين غير سنگي براي لوله فوالدي به قطر1307007
كردن، خاكريزي، نوار گذاري ، غرقاب يا كوبيدن طبق مشخصات فني (دستي/ماشيني) و

حمل نخاله

1،483،450مترطول 53

 اينچ شامل خاكبرداري، سرند16حفر كانال در زمين غير سنگي براي لوله فوالدي به قطر1307008
كردن، خاكريزي، نوار گذاري ، غرقاب يا كوبيدن طبق مشخصات فني (دستي/ماشيني) و

حمل نخاله

1،518،210مترطول 53

 متر و ريختن خاك هاي كنده شده2حفر كانال در زمين غيرسنگي با وسايل دستي تا عمق 1312001
در كنار كانال

560،970متر مكعب 53

 متر و2حفر كانال در زمين سنگي يا قطعات بزرگ سنگ با وسايل دستي و كمپرسور عمق 1312002
ريختن خاك هاي كنده شده در كنار كانال

6،470،870متر مكعب 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سيزدهم - كارهاي خاكي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدهم - كارهاي خاكي

 متر و ريختن خاك هاي كنده شده در2حفر كانال در زمين لجني با وسايل دستي عمق 1312003
كنار كانال

1،088،980متر مكعب 53

 متر باشد.2اضافه بها به حفاري كانال به روش دستي ، درصورتي كه عمق كانال بيش از 1312004
 متر دوبار و به همين ترتيب6 تا 4 متر يكبار و حجم واقع بين 4 تا 2براي حجم واقع بين 
براي عمق هاي بيشتر

235،310متر مكعب 53

اضافه بهاي حفاري كانال  به روش دستي درصورتي كه عمليات پايين تر از سطح آب1312005
زيرزميني صورت گيرد و براي آبكشي حين اجراي كار، به كار بردن تلمبه موتوري ضروري

باشد

642،720متر مكعب 53

 متر و ريختن خاك هاي كنده2حفر كانال در زمين غيرسنگي با وسايل ماشيني تا عمق 1312006
شده در كنار كانال

110،210متر مكعب 53

حفر كانال در زمين سنگي يا قطعات بزرگ سنگ با بيل مكانيكي و چكش هيدروليكي عمق1312007
 متر و ريختن خاك هاي كنده شده در كنار كانال2

1،473،090متر مكعب 53

 متر و ريختن خاك هاي كنده شده در2حفر كانال در زمين لجني با وسايل ماشيني عمق 1312008
كنار كانال

185،870متر مكعب 53

 متر باشد.2اضافه بها به حفاري كانال به روش ماشيني ، درصورتي كه عمق كانال بيش از 1312009
 متر دوبار و  به همين ترتيب6 تا 4 متر يكبار و حجم واقع بين 4 تا 2براي حجم واقع بين 
براي عمق هاي بيشتر

20،680متر مكعب 53

اضافه بهاي حفاري كانال  به روش ماشيني درصورتي كه عمليات پايين تر از سطح آب1312010
زيرزميني صورت گيرد و براي آبكشي حين اجراي كار، به كار بردن تلمبه موتوري ضروري

باشد

39،320متر مكعب 53

 كيلومتر از مركز ثقل برداشت و30تهيه خاك مناسب شامل كندن، بارگيري و حمل تا 1313001
ريختن در كنار كانال .

833،260متر مكعب 53

845،280متر مكعب كيلومتر و باراندازي در كنار كانال.30تهيه ماسه بادي، شامل كندن، بارگيري و حمل تا 1313002 53
410،990متر مكعبسرند كردن خاك هاي حاصل از كانال كني1313003 53
68،040متر مكعبريختن خاك ها يا مصالح موجود كنار پي ها، گودها و كانال ها به درون پي ها گودها و كانال ها.1313004 53
21،090متر مربعتسطيح و رگالژ سطوح خاكبرداري كانال ها كه با ماشين انجام شده باشد1313005 53
100،270متر مكعبريختن خاك نرم/سرندي كنار كانال ها و اطراف لول (به روش دستي/ ماشيني)1313006 53
50بارگيري مواد حاصل از هرنوع عمليات خاكي، غير لجني و حمل با هرنوع وسيله دستي تا 1314001

متر و تخليه آن در مواردي كه استفاده از ماشين براي حمل ممكن نباشد
626،640متر مكعب 53

 متر به تناسب50 متر حمل اضافي با وسايل دستي و كسر 50اضافه بها به رديف فوق براي 1314002
محاسبه مي شود

441،230متر مكعب 53

بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك هاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هر نوع1314003
 متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن100وسيله مكانيكي ديگر تا فاصله 

79،220متر مكعب 53

100حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك هاي توده شده وقتي كه فاصله حمل بيش از 1314004
 متر به تناسب100 متر اول، كسر 100 متر مازاد بر 100 متر باشد به ازاي هر 500متر تا 

محاسبه مي شود

6،650مترمكعب/كيلومتر 53

500حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك هاي توده شده وقتي كه فاصله حمل بيش از 1314005
 متر اول(كسر كيلومتر به تناسب500 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر 10متر تا 

محاسبه مي شود)

32،240مترمكعب/كيلومتر 53

10حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك هاي توده شده وقتي كه فاصله حمل بيش از 1314006
 كيلومتر (كسر كيلومتر به تناسب10 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر 30كيلومتر تا 

محاسبه مي شود)

29،310مترمكعب/كيلومتر 53

30حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك هاي توده شده وقتي كه فاصله حمل بيش از 1314007
كيلومتر باشد (كسر كيلومتر به تناسب محاسبه مي شود)

23،980مترمكعب/كيلومتر 53

6،022،240متر مكعبتهيه ساخت و نصب تورسنگ (گابيون) با توري گالوانيزه و سنگ قلوه1315001 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سيزدهم - كارهاي خاكي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدهم - كارهاي خاكي

 كيلو سيمان در مترمكعب، براي دال300تهيه و نصب دال بتني پيش ساخته (مسلح) با عيار 1315002
روي كانال ها، نهرها و يا به عنوان پل روي جوي ها و موارد مشابه

15،679،720متر مكعب 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهاردهم - تهيه نقشه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

.های دیداری مورد نياز آار منظور شده است های این فصل هزینه تهيه مصالح مانند لوازم التحریر، انواع آاغذ و دستگاه در آليه ردیف١–

.هزینه تهيه آلبوم طبق نمونه موجود در شرآت ملی گاز در نظر گرفته شده است٢–

.برای بردن لوازم و افراد نقشه برداری و برگشت وسيله نقليه در نرخ منظور شده است٣–

.ردیف ١٤٠٣٠٠١ در صورتی آه اوزاليد توسط آارفرما تحویل پيمانكار شده باشد، قابل پرداخت نمی باشد٤–
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهاردهم - تهيه نقشه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهاردهم - تهيه نقشه

19،740مترپياده كردن مسير1401001 53
 خام معابر مسير لوله گذاري و ارائه يك نسخه اصل (كالك1:200نقشه برداري و تهيه نقشه 1401002

) و دو نسخه اوزاليد
130،990متر 53

 خام معابر مسير لوله گذاري و ارائه يك نسخه اصل1:1000نقشه برداري و تهيه نقشه 1401003
(كالك ) و دو نسخه اوزاليد

57،690متر 53

تهيه نقشه اجرايي بر اساس اطالعات مكتسبه از حفر چاله آزمايش بر روي اوزاليد نقشه1402001
 خام 1:200

21،130متر 53

تهيه نقشه اجرايي بر اساس اطالعات مكتسبه از حفر چاله آزمايش بر روي اوزاليد نقشه1402002
 خام 1:1000

11،730متر 53

6،060متربرداشت اطالعات و ترسيم كروكي كار اجرا شده (نقشه بدون مقياس ولي با ابعاد) 1403001 53
برداشت اطالعات و ترسيم كروكي كار اجرا شده بصورت مدادي بر روي يك نسخه اوزاليد1403002

1:200
15،150متر 53

برداشت اطالعات و ترسيم كروكي كار اجرا شده بصورت مدادي بر روي يك نسخه اوزاليد1403003
1:1000

14،620متر 53

6،120متر و ارائه ديسكت يا سي دي.1:200تهيه نقشه مركبي كار اجرا شده بر روي نسخه اصل نقشه 1403004 53
 و ارائه ديسكت يا سي1:1000تهيه نقشه مركبي كار اجرا شده بر روي نسخه اصل نقشه 1403005

دي.
1،220متر 53

52،970عددبرداشت اطالعات و ترسيم كروكي كار اجرا شده (نقشه با مقياس)1403006 53
1،510متر1:200 تهيه اوزاليد از نقشه كار اجرا شده 1404001 53
190متر1:1000 تهيه اوزاليد از نقشه كار اجرا شده 1404002 53
4،540مترتهيه ترانسپارانت1404003 53
400متر طبق استاندارد شركت ملي نفت ايران1:200فايل بندي نقشه هاي 1404004 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل پانزدهم - انشعاب خانگي و تجاري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

انجام آارهای این فصل پس از اتمام آار لوله گذاری شهری و آزمایش آن انجام ميشود . لذا ممكن است بين اجرای این دو قسمت آار اختالف زمانی وجود 
داشته باشد و برای لوله گذاری انشعاب احتياج به حفاری جدید و پاك آردن قسمتی از عایق لوله شبكه و عایقكاری مجدد بعد از نصب سه راه مخصوص

های این بخش منظور گردیده انشعاب باشد . در نتيجه گروه احداث انشعاب شامل افراد و لوازم مختلف و متنوعی می باشد آه بر حسب مورد در نرخ ردیف
. است

و مشخصات فنی آن و همچنين آليه عمليات نصب انشعابات پلی اتيلن طبق نقشه ٦٠٠٧–SM/آليه عمليات نصب انشعابات فلزی طبق نقشه ز١–
SM–و ٦٢٣٠ SM–و مشخصات فنی آن انجام ميگيرد ٦٢٣١ .

. در نرخ های این فصل هزینه آارهای خاآی و مكانيكی منظور شده است٢–

. های این فصل منظور شده است آليه هزینه مربوط به تهيه ماشين، ابزار مخصوص و مصالح عهده پيمانكار و نفرات در نرخ ردیف٣–

. آزمایش انشعاب منظور شده است در ردیف ١٥١٢٠٠١ هزینه مربوط به ٤–

در این فصل زمين از نوع سخت می باشد و خاك سرندی ٥٠ درصد از خاك های حاصل از آانال آنی و ٥٠ درصد بصورت تهيه خاك نرم از خارج٥–
. آارگاه در نرخ ها منظور شده است

. صعوبت ناشی از عمليات خاآی و مكانيكی منظور شده است (TEE Service) در نرخ عمليات تی سرویس٦–

. جهت محاسبه نرخ عمليات تخریب آسفالت،بتن،موزائيك و جمع آوری آن از فهرست واحد پایه رشته ابنيه استفاده شود٧–

. های این فصل برای سایر عمليات گازرسانی مجاز نمی باشد آليه شرح عمليات در این فصل مربوط به انشعابات می باشد و استفاده از نرخ٨–

.عمليات بارگيری و تخليه لوله پلی اتيلن، از ردیف ١٥١٣٠٠١ و با اعمال ضریب ٠/٨ استفاده شود٩–

چنانچه نقاط پراآنده اجرای انشعاب آمتر یا مساوی ١٠ نقطه باشد و  تعداد انشعاب مورد اجرا در هر نقطه نيز آمتر از ٥  انشعاب باشد، ضریب١٠–
.جبران هزینه اجرای انشعاب برابر ١/٠٥ و برای بيشتر از ١٠ نقطه مطابق فرمول زیر محاسبه و منظور می گردد

  ١+ [(n-١٠/١٠٠)+٠/٠٥] =ضریب جبران هزینه اجرای انشعاب   
N =تعداد نقاط پراآنده انشعاب 

.باشد باشد ضریب جبران هزینه انشعاب برابر ١/٢٥ می ٣٠=<n تبصره یك: چنانچه

تبصره دو: اعمال ضریب فوق چنانچه صرفًا در مرحله برآورد اوليه هزینه اجرای آار منظور گردیده باشد قابل محاسبه بوده و در طول مدت اجرای
.باشد پروژه نيز قابل تغيير نمی

 .آه در برآورد هزینه اجرای آار منظور شده باشد قابل پرداخت است تبصره سه: مبلغ محاسبه شده از ضریب فوق در صورتی
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل پانزدهم - انشعاب خانگي و تجاري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پانزدهم - انشعاب خانگي و تجاري

89،820انشعابعالمت گذاري، پياده كردن مسير و گچ ريزي 1501001 53
 اينچ و جوشكاري يك سر زانو، تهيه  لوله غالف0/75آماده سازي علمك فلزي به قطر 1502001

SM  6007- اينچ بر روي آن طبق نقشه 1/5گالوانيزه به قطر 
1،368،600عدد 53

اينچ گاز) و تهيه و نصب0/75حمل و نصب لوله فلزي غالف انشعاب (آماده شده همراه لوله 1502002
SM  6007-دو عدد بست ديواري و رنگ آميزي طبق نقشه 

278،750عدد 53

نصب سه راه انشعاب فوالدي شامل حمل و برداشتن عايق، جوشكاري، هزينه هاي هات تپ و1503001
تكميل عايق لوله و سه راهي در داحل كانال  

833،430عدد 53

 اينچ كف خواب شامل حفر كانال در زمين غير سنگي، سرند كردن يا0/75نصب كامل لوله 1504001
تهيه خاك نرم، حمل لوله، زنگ زدايي، جوشكاري، عايقكاري سرد، استقرار لوله در كانال،

خاكريزي، قراردادن نوار زرد، غرقاب كردن، كوبيدن خاك و حمل مواد زائد به محل مجاز و
SM  و مشخات فني 6007-نظافت محل كار طبق نقشه ز / 

741،400متر لوله 53

549،610سرجوش اينچ0/75جوشكاري كامل لوله و اتصاالت در داخل كانال به قطر 1505001 53
 ميليمتر شامل حمل لوله و اتصاالت25نصب كامل لوله انشعاب پلي اتيلن كف خواب به قطر 1506001

،بريدن و نصب لوله با دو عدد بوشن فيوژن دار و حفر كانال در زمين غير سنگي ، استقرار لوله
در كانال و سرند كردن يا تهيه خاك نرم، ريختن در كانال و قراردادن نوار زرد، خاكريزي

مجدد خاك هاي حاصل از كانال كني به داخل كانال، غرقاب يا كوبيدن آن، حمل مواد زايد
SC SC 6330- ، 6959-به خارج كارگاه و پاكسازي اطراف كانال طبق نقشه , 

SC SM ,-7040 ،  - 6231

553،660متر 53

 سانتيمتر مربع و20×20ايجاد شيار در سطح ديوار هاي آجري يا الشه به سطح مقطع 1506002
 متر به منظور نصب علمك2بازسازي آن با مصالح مشابه و مالت ماسه سيمان به ارتفاع 

SMSM  و مشخصات فني نقشه  6231- و 6230-طبق نقشه 

1،881،290مورد 53

 سانتيمتر مربع و20×20ايجاد شيار در سطح ديوار هاي سنگي يا بتوني به سطح مقطع 1506003
 متر به منظور نصب علمك طبق2باسازي آن با مصالح مشابه و مالت ماسه سيمان به ارتفاع 

SMSM  و مشخصات فني نقشه 6231- و 6230-نقشه 

3،377،430مورد 53

1507001T F  و يك سردنده و, ميلمتر، نصب  بوشن،25نصب لوله انشعاب پلي اتيلن علمك  به قطر 
PVCT FSM -  طبق نقشه , ميليمتر و نصب تگهدارنده 63 غالف به قطر تهيه و حمل 

 و مشخصات فني 6230

1،490،830مورد 53

 ميلمتر، شامل بارگيري و حمل و باراندازي25نصب لوله انشعاب پلي اتيلن علمك  به قطر 1507002
T F،و يك سردنده و جوشكاري و عاقكاري و تهيه و بارگيري و.لوله و اتصاالت ، نصب بوشن 

PVC  ميليمتر با درپوش الستيكي و تهيه و نصب63 غالف به قطر حمل و نصب لوله 
T FSM  و مشخصات فني6231 -  طبق نقشه .نگهدارنده 

2،453،360مورد 53

1507003PVC  به قطر اينچ و تهيه و نصب لوله و اتصاالت 0/75آماده سازي لوله علمك فلزي 
 اينچ با در پوش هاي الستيكي طبق نقشه1/5ميليمتر و لوله غالف گالوانيزه به قطر  50

SC-7040و مشخصات فني 

1،536،120مورد 53

0/75بارگيري، حمل و نصب غالف عملك انشعاب پلي اتيلن(آماده شده همراه لوله فلزي 1507004
اينچ) شامل تهيه و ساخت و نصب سه عددبست ديواري  و رنگ آميزي و تهيه مصالح و

SC   و مشخصات فني7040- ريختن بتن اطراف لوله گالوانيزه طبق نقشه 

300،220عدد 53

 ميلمتر، شامل بارگيري و حمل و باراندازي25 نصب لوله انشعاب پلي اتيلن علمك  به قطر 1508001
T F،و يك سردنده و جوشكاري و عاقكاري و تهيه و بارگيري و.لوله و اتصاالت ، نصب بوشن 

PVC  ميليمتر با درپوش الستيكي و تهيه و نصب63 غالف به قطر حمل و نصب لوله 
T FSC  و مشخصات فني7040-  طبق نقشه .نگهدارنده 

799،020عدد 53

نصب سه راهي انشعاب پلي اتيلن شامل حمل و تراشيدن لوله پلي اتيلن  گازدار و برق گذاري1509001
HOT TAP آن و هزينه  

2،022،760عدد 53

2،793،170عددتهيه مصالح و ساخت جعبه انشعاب به ابعاد و مشخصات طبق نقشه استاندارد گاز1510001 53
154،570عددبستن شير قبل از رگالتور بر روي لوله انشعاب شامل بارگيري و حمل و باراندازي و بستن آن1511001 53
1،256،810انشعابآزمايش نشتي و مقاومت انشعاب و رفع نواقص 1512001 53
1،660متر اينچ عايق نشده  براي انشعاب1 يا 0/75بارگيري يا باراندازي لوله فوالدي به قطر 1513001 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل پانزدهم - انشعاب خانگي و تجاري

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پانزدهم - انشعاب خانگي و تجاري

2،370متر اينچ عايق شده  براي انشعاب0/75بارگيري يا باراندازي لوله  1513002 53
28،900عدد اينچ براي انشعاب0/75بارگيري يا باراندازي شيرها و اتصاالت به قطر 1513003 53
2،470متر اينچ براي انشعاب 0/75حمل شهري لوله عايق نشده به قطر 1513004 53
3،660متر اينچ براي انشعاب 0/75حمل شهري لوله عايق شده به قطر 1513005 53
24،910عدد اينچ براي انشعاب 0/75حمل شهري شيرهاي فوالدي به قطر 1513006 53
38،760عدد اينچ براي انشعاب0/75برش و پخ زدن منفرد لوله به قطر 1514001 53
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل شانزدهم - حمل و نقل

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

 الف – حمل و نقل شهری

های این فصل منظور های تقليل فشار در ردیف ها و شيرهای خطوط لوله گاز شهری یا ایستگاه های بارگيری، حمل شهری، تخليه لوله، اتصال نرخ١–
.شده است

.های این فصل متوسط فاصله حمل شهری منظور شده است و از این بابت اضافه هزینه قابل محاسبه نمی باشد در قيمت ردیف٢–

های هزینه های مراعات نكات فنی و ایمنی مربوط به بارگيری، حمل و باراندازی لوله های فوالدی یا پلی اتيلن طبق مشخصات فنی در نرخ ردیف٣–
.این فصل منظور شده است

 ب  – حمل و نقل بين شهری
های حمل بين شهری این فصل ها از شهری دیگر می باشد، لذا نكات زیر برای نرخ چون  در اغلب پروژه های گاز رسانی نياز به حمل لوله. شير و اتصال 

.منظور گردیده است
 

به طور آلی، هزینه بارگيری، حمل  و باراندازی برای مصالح تهيه شده توسط پيمانكار، از محل تحویل تا انبار آارگاه و از انبار آارگاه تا محل مصرف١–
های این فهرست بهاء پيش بينی های سایر فصل و همچنين مصالحی آه تأمين آن در تعهد آارفرماست، از انبار آارگاه تا محل مصرف در ردیف

های این فصل، به منظور پرداخت هزینه های بارگيری، حمل و باراندازی از محل تحویل تا انبار آارگاه، تنها برای مواردی آه در شده است. ردیف
.بندهای ٢ و ٣ درج شده است پيش بينی گردیده است

های مربوط در هزینه بارگيری، حمل و باراندازی مصالحی آه تأمين آن در تعهد آارفرماست  از محل تحویل تا انبار آارگاه به صورت جداگانه از ردیف٢–
.این فصل پرداخت می شود

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

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

.ها و سایر مصالح تحویلی آارفرما محل تحویل مصالح یاد شده به پيمانكار است مبدأ حمل لوله، شيرآالت، اتصال٣–

.های این فصل و اعمال ضریب ٢/٥٠ محاسبه می شود ها و مصالح پوشش با استفاده از ردیف هزینه حمل، شيرآالت، اتصال٤–

های ٥٣١٦١٧٠٠١ الی ٥٣١٦١٨٠٠٦ و به اضافه ها، و مصالح پوشش در محدود شهری از ردیف محاسبه هزینه حمل لوله فوالدی، شير آالت، اتصال٥–
.٢٠ درصد پرداخت می شود

:های این فصل و مقدار تن  معادل آن آه طبق رابطه ذیل محاسبه می شود  پرداخت می گردد بهای حمل لوله، با استفاده از بهای واحد ردیف٦–
T= ٢٤×١/٢N/n                  (١) رابطه

T =مقدار تن  معادل   
N =تعداد آل شاخه لوله ها   
N =تعداد شاخه های استاندارد لوله قابل حمل با یك تریلی آه از جدول ١  

.(موجود در پيوست ٧) به دست می آید

های این فصل و تعداد و مقدار تن معادل آن طبق رابطه (٢) ذیل محاسبه می شود، بهای واحد حمل لوله پلی اتيلن با استفاده از بهای واحد ردیف٧–
:پرداخت می گردد

T = ٢٤×١/٢ M/m رابطه (٢)             
T =مقدار تن  معادل  
M =متراژ آل لوله ها (بر حسب متر (
M =متراژ استاندارد لوله قابل حمل با یك تریلی آه از جدول ٢ (موجود در پيوست ٧) بدست می آید .

های مسير امكان حمل لوله مطابق جدول ١ (موجود در پيوست ٧) را مقدور ننماید، تعداد ها و پل تبصره ١ : چنانچه محدودیت راه
.شاخه ها بر اساس نظر مهندس مشاور تعيين خواهد شد

های این فصل به اضافه٥ درصد تبصره ٢ : در صورتی آه لوله دارای پوشش پلی اتيلن و یا هر نوع عایق دیگر باشد، قيمت ردیف
.پرداخت می شود

.پرداخت می شود های این فصل به اضافه ٣٠ درصد، های خاآی و شنی انجام شود، بهای واحد ردیف در صورتی آه حمل مصالح در راه٨–

مبنای تعيين مسافت حمل، نزدیكترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و ترابری است، و در مورد راه هایی آه در دفترچه یاد شده،٩–
.مسافتی برای آنها تعيين نشده است، با در نظر گرفتن آوتاهترین فاصله، طبق نظر مهندس مشاور، فاصله آنها تعيين می شود

جهت محاسبه هزینه حمل و نقل مواد از قبيل نوار و قير از ردیف شماره ٥٣١٦٠٩٠٠١ استفاده شود.١٠–
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1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل شانزدهم - حمل و نقل

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل شانزدهم - حمل و نقل

2،660متر ميليمتر (حلقوي)40بارگيري يا باراندازي لوله پلي اتيلن به قطر 1607001 53
5،100متر ميليمتر (حلقوي)63بارگيري يا باراندازي لوله پلي اتيلن به قطر 1607002 53
8،090متر ميليمتر (حلقوي)90بارگيري يا باراندازي لوله پلي اتيلن به قطر 1607003 53
8،740متر ميليمتر (شاخه اي)110بارگيري يا باراندازي لوله پلي اتيلن به قطر 1607004 53
8،980متر ميليمتر (شاخه اي)125بارگيري يا باراندازي لوله پلي اتيلن به قطر 1607005 53
16،240عدد ميليمتر (شاخه اي)160بارگيري يا باراندازي لوله پلي اتيلن به قطر 1607006 53
9،930عدد ميليمتر40بارگيري يا باراندازي اتصاالت پلي اتيلن (سه راه، زانو، تبديل و غيره) به قطر 1608001 53
12،410عدد ميليمتر63بارگيري يا باراندازي اتصاالت پلي اتيلن (سه راه، زانو، تبديل و غيره) به قطر1608002 53
17،530عدد ميليمتر90بارگيري يا باراندازي اتصاالت پلي اتيلن (سه راه، زانو، تبديل و غيره) به قطر 1608003 53
20،790عدد ميليمتر110بارگيري يا باراندازي اتصاالت پلي اتيلن (سه راه، زانو، تبديل و غيره) به قطر 1608004 53
21،800عدد ميليمتر125بارگيري يا باراندازي اتصاالت پلي اتيلن (سه راه، زانو، تبديل و غيره) به قطر 1608005 53
24،830عدد ميليمتر160بارگيري يا باراندازي اتصاالت پلي اتيلن (سه راه، زانو، تبديل و غيره) به قطر 1608006 53
729،270تنبارگيري يا بار اندازي مصلح كارفرما نوار، قير و لوازم1609001 53
6،850متر ميليمتر (حلقوي)40حمل شهري لوله پلي اتيلن به قطر 1615001 53
15،270متر ميليمتر (حلقوي)63حمل شهري لوله پلي اتيلن به قطر 1615002 53
17،660متر ميليمتر (حلقوي)90حمل شهري لوله پلي اتيلن به قطر 1615003 53
24،300متر ميليمتر (شاخه اي)110حمل شهري لوله پلي اتيلن به قطر 1615004 53
33،700متر ميليمتر (شاخه اي)125حمل شهري لوله پلي اتيلن به قطر 1615005 53
43،020متر ميليمتر(شاخه اي)160حمل شهري لوله پلي اتيلن به قطر 1615006 53
25،750عدد ميليمتر40حمل شهري اتصاالت (سه راه، زانو، تبديل و بوشن) پلي اتيلن به قطر 1616001 53
32،090عدد ميليمتر63حمل شهري اتصاالت (سه راه، زانو، تبديل و بوشن) پلي اتيلن به قطر 1616002 53
46،040عدد ميليمتر90حمل شهري اتصاالت (سه راه، زانو، تبديل و بوشن) پلي اتيلن به قطر 1616003 53
53،840عدد ميليمتر110حمل شهري اتصاالت (سه راه، زانو، تبديل و بوشن) پلي اتيلن به قطر 1616004 53
64،500عدد ميليمتر125حمل شهري اتصاالت (سه راه، زانو، تبديل و بوشن) پلي اتيلن به قطر 1616005 53
71،590عدد ميليمتر160حمل شهري اتصاالت (سه راه، زانو، تبديل و بوشن) پلي اتيلن به قطر 1616006 53
551،190تن كيلومتر و باراندازي مصالح 30بارگيري و حمل تا 1617001 53
8،990تن/كيلومتر كيلومتر75 كيلومتر، تا فاصله 30حمل مصالح، نسبت به مازاد بر 1618001 53
6،070تن/كيلومتر كيلومتر150 كيلومتر، تا فاصله 75حمل مصالح، نسبت به مازاد بر 1618002 53
3،820تن/كيلومتر كيلومتر300 كيلومتر، تا فاصله 150حمل مصالح، نسبت به مازاد بر 1618003 53
3،140تن/كيلومتر كيلومتر450 كيلومتر، تا فاصله 300حمل مصالح، نسبت به مازاد بر 1618004 53
2،700تن/كيلومتر كيلومتر750 كيلومتر، تا فاصله 450حمل مصالح، نسبت به مازاد بر 1618005 53
2،250تن/كيلومتر كيلومتر750حمل مصالح، نسبت به مازاد بر 1618006 53
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وزارت نفت

 - مصالح پاي كار1پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 - مصالح پاي كار1پيوست 

0مصالح پاي كار4101001 53

50



1401خطوط لوله گاز شهري - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

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

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

 تعاریف١–
ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام دهد ، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع تجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام١–١

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

هایی گفته می شود آه برای پشتيبانی عمليات اجرایی ، مورد بهره برداری قرار می گيرند ، مانند های پشتيبانی ،  به ساختمان ساختمان١ –٢
های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آرماتوربندی ، باطری سازی ، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات پيش های سرپوشيده ، شامل آارگاه آارگاه

های سرپوشيده ماشين آالت، انبارهای سرپوشيده ، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پيمانكار، اتاق محل ساخته و مانند آن، تعميرگاه
. ترانسفورماتورها و مولدهای برق ، ایستگاه سوخت رسانی

هایی گفته می شود آه برای افراد مستقر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، مانند به ساختمان های عمومی،  ساختمان١ –٣
های مسكونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی ، فروشگاه، درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، سرا، ساختمان دفاتر آار، نمازخانه ، مهمان

. های سرپوشيده پارآينگ

های هدایت آب و تمهيدات دیگر محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانال١ –٤
های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه های ورزشی ، پارآينگ برای حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين

. ، تامين تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

هایی از آارگاه است آه در آن ، آب ، برق ، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار ، از سوی آارفرما تامين و منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل١ –٥
. گفته  ، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود تحویل پيمانكار می شود . مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش

هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جانمایی تجهيز آارگاه  ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت انبار آارگاه ، محل یا محل١ –٦
. آنها استفاده می شود های مربوط ، از  دستورالعمل

. های موجود آشور را به آارگاه متصل آند راه دسترسی ، راهی است آه یكی از راه١ –٧

. هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می شود های سرویس ، راه راه١ –٨

هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرضه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه های ارتباطی ، راه راه١ –٩
.های دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند راه

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

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

. برداری از آنهاست

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

. است

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

های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن ترین روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف
وع  برآورد آرده و در برابر های باالسری به صورت مقط ور نمودن هزینه آارگاه این پيوست، برحسب قيمت های محل اجرای عمليات و با منظ

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

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

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

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

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

پشتيبانی و عمومی یا سایر موارد ، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پيشبينی می شود استفاده گردد ،
های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و های فصل با توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف

برچيدن آارگاه ،منظور نمی گردد و صرفا” هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد
.شد

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

. الزم باشد ، باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان ، پيش بينی شود

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

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

. برآورد و پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آار ، باقيمانده جزو هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود

در صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب رابه عهده بگيرد، در حالت استفاده از  شبكه لوله ٢–٥
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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
ق یا نيمه عميق و پرداخت هزینه های برداشت آب، تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی    مشابه است، یا احداث چاه عمی

 .پيمان درج شده و هزینه های از این بابت در تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود
ده آارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب، به عه

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

های تجهيز هزینه ای از این بابت در ردیف شود. در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارفرما باشد ،
و بر چيدن آارگاه منظور نخواهد شد . در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای
واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
٢–١٧–٦ در آارهایی آه برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یك رشته فهرست بها استفاده می شود ، هرگاه حد مبلغ تجهيز
برچيدن آارگاه رشتههای بكار رفته آه طبق بندهای ٢–١٧–١ تا ٢–١٧–٥ ، تعيين می شود یكسان نباشد ، عددی بين ٥ درصد تا

. ٦ درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هر یك از رشته ها محاسبه ميشود

شرایط آلی٣–
 

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

های اجرایی و آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمين آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه٣ –٢
های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای سازمان

. استفاده موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به٣ –٣

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

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

. اضافی ، تنها برای قيمت جدید (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید) ، قابل پرداخت است
های تجهيز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند ٤ ، تا سقف مبلغ پيش بينی هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف٣ –٥

. های مربوط، پرداخت خواهد شد شده در ردیف

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

های تحویلی آارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام آار برچيده شوند . ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين ساختمان٣ –٧
ها و متعلق به پيمانكار است . به جز ساختمان ، تجهيزات و مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه ( به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما )

ط پيمانكار در زمين آارفرما اجرا شده است ، مورد نياز آارفرما  ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توس قطعات پيش ساخته ، چنانچه ساختمان
ها و باشد ، بهای مصالح بازیافتی آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانكار ، ساختمان

. تأسيسات یادشده ، به آارفرما واگذار می شود
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 نحوه پرداخت٤–

بينی شده است هزینه هر یك از قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك در پيمان٤ –١
. ها درج می شود های تجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محاسبه شده و در صورت وضعيت ردیف

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

. پرداخت می شود

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

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

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

: صنایع و خطوط لوله روزمينی جریانی نفت

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

قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن تبصره: در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك
.گردد بينی نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می پيش
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بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

0مقطوعتأمين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار4201002 53
0مقطوعتأمين و تجهيز دفاتر كار پيمانكار4201003 53
0مقطوعتامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي كارگران4202001 53
0مقطوعأمين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه4203001 53
0مقطوعتأمين و تجهيز ساختمانهاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه4203002 53
0مقطوعتأمين غذاي كارمندان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه4203003 53
0مقطوعتامين هزينه تجهيز انبارهاي سرپوشيده  و موارد مشابه4204001 53
0مقطوعتأمين و تجهيز ساختمان هاي عمومي4204003 53
0مقطوعتامين برق كارگاهي4206002 53
0مقطوعتأمين سيستم هاي مخابراتي داخل كارگاه4206003 53
0مقطوعتامين سيستم سوخت رساني كارگاه4206005 53
تهيه، نصب و برچيدن ورق هاي فلزي با ضخامت و استقامت مناسب براي تامين عبور افراد يا4209002

وسائل نقليه شهري روي كانال هاي حفر شده.
0مقطوع 53

0مقطوعبارگيري، حمل و بار اندازي ماشين آالت و تجهيزات به كارگاه و برعكس4209003 53
تأمين آزمايشگاه و تاريكخانه با تجهيزات مربوط و تجهيزكارگاه براي انجام آزمايش هاي4214001

پرتونگاري، در كارهاي شبكه گاز شهري
0مقطوع 53

تامين وسايل و تجهيزات الزم جهت حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي يا جوي هاي شهري4215001
موجود در محدوده كارگاه

0مقطوع 53

0مقطوعبيمه تجهيز كارگاه4216001 53
0مقطوعبرچيدن كارگاه4217001 53
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هزینه های باالسری به طور کلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکيک می شود:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٢–٢–١ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ف

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

١/٠٣ سایر شهرستان های استان آذربایجانشرقی

١/٠٥ اروميه-خوی

آذربایجانغربی ٢١/١٢ چالدران-تكاب-سردشت

١/٠٧ سایر شهرستان های استان آذربایجانغربی

١/٠٣ خلخال-گرمی-آوثر
اردبيل ٣

١ سایر شهرستان های استان اردبيل

١/١٠ سميرم (دناآوه) - خوروبيابانك
اصفهان ٤

١ سایر شهرستان های استان اصفهان

١/٠٥ طالقان-آسارا
البرز ٥

١ سایر شهرستان های استان البرز

١/١٨ مهران و دهلران 
ایالم ٦

١/١٣ سایر شهرستان های استان ایالم

١/٢٠ جزایر خارگ و فارسی

بوشهر ٧١/١٠ دیر-جم-آنگان

١/٠٤ سایر شهرستان های استان بوشهر

١/٠٨ فيروزآوه

تهران ٨١/٠٤ شميرانات- دماوند

١ سایر شهرستان های استان تهران

١/١٣ آوهرنگ چهارمحال و
بختياری ٩

١/٠٦ سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری

١/٢٠ نهبندان

خراسان جنوبی ١٠١/١٠ بيرجند

١/١٣ سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی

١/١٤ درگز-آالت - خواف

خراسان رضوی ١١
١/١٠ بردسكن- تایباد- رشتخوار

١ مشهد

١/٠٦ سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

١/٠٦ بجنورد
خراسان شمالی ١٢

١/١٠ سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

١/٠٦ اللی-مسجدسليمان- ایذه - باغ ملك

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

١/٠٣ سایر شهرستان های استان خوزستان

١/٠٩  ماه نشان- طارم

زنجان ١٤١/٠٤ زنجان

١/٠٦ سایر شهرستان های استان زنجان

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

سيستان و
بلوچستان ١٦

١/١٧ خاش-چاه بهار - زابل

١/١٢ زاهدان

١/٢٥ سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان 
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١/٠٩ قيروآازرین-خنج-المرد-مهر-الرستان - زرین دشت

فارس ١٧١  شيراز- آباده-مرودشت-آازرون-فسا

١/٠٤ سایر شهرستان های استان فارس

١/١٠ الموت
قزوین ١٨

١/٠٥ سایر شهرستان های استان قزوین

١/٠٦ خلجستان-نوفل لوشاتو
قم ١٩

١/٠٤ سایر شهرستان های استان قم

١/١٧ بانه

آردستان ٢٠١/١٣  سقز -مریوان-سرو آباد

١/١٠ سایر شهرستان های استان آردستان

١/١٣ آهنوج-منوجان

آرمان ٢١
١/٠٨ جيرفت-عنبرآباد

١ آرمان-رفسنجان

١/٠٤ سایر شهرستان های استان آرمان

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

١/٠٩ سایر شهرستان های استان آرمانشاه

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

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

گلستان ٢٤١/١٢ مراوه تپه

١/٠٦ سایر شهرستان های استان گلستان

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

١ سایر شهرستان های استان گيالن

١/١٢ اليگودرز-پلدختر-دلفان
لرستان ٢٦

١/٠٨ سایر شهرستان های استان لرستان

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

مازندران ٢٧١/٠٦ رامسر-تنكابن-سوادآوه-گلوگاه 

١/٠٤ سایر شهرستان های استان مازندران

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

١/٠٣ سایر شهرستان های استان مرآزی

١/٢٠ جزیره ایوموسی

هرمزگان ٢٩١/١٥ جاسك و جزیره قشم

١/٠٤ بندر عباس

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

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

- دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد5پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

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

موجود بها (آه برآورد هزینه اجرای آار با استفاده از آن تهيه شده است) در صورتی آه ردیف آارهای یاد شده(شرح و بهای واحد) در این فهرست١–
ها، نباید از ٢٥ درصد مبلغ بها، به عنوان قيمت جدید استفاده خواهد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیف های موجود این فهرست باشد، از ردیف

.اوليه پيمان بيشتر شود

بينی شده در : چنانچه برای اجرای آارهای موضوع این بند، تجهيزات جدید و در نتيجه تجهيز آارگاه اضافی نسبت به تجهيز آارگاه پيش تبصره
، حداآثر تا اسناد و مدارك پيمان نياز باشد ، در مورد اقالم اضافی تجهيز و هزینه آنها ، با پيمانكار توافق خواهد شد. مبلغ تجهيز و برچيدن اضافی

و  در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایيد معاونت تواند توافق شود  ٢٥ درصد مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه پيمان می
.پرداخت خواهد بود مهندسی، پژوهش و فناوری قابل

های مندرج در پيمان (مانند بها، مشمول اعمال تمام ضریب های این فهرست شود، مشابه ردیف هایی آه قيمت آنها طبق بند ١ تعيين می ردیف٢–
. گردد می  های مربوط)  ضریب پيشنهادی پيمانكار و برحسب مورد سایر ضریب

. ، باید حد تعيين شده برای تغيير مقادیر آار در شرایط عمومی پيمان رعایت شود در تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل٣–
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وزارت نفت

– ايستگاه هاي تقليل فشار 6 پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

جدول درصد پرداخت مراحل مختلف عمليات احداث ساختمان ایستگاه شهری تقليل فشار گاز

درصد اجزا شرح عمليات ردیف

4 عمليات خاآی با دست 1

7 قالببندی چوبی 2

7 آارهای فوالدی با ميلگرد 3

6 بتن درجا 4

25 آارهای فوالدی سنگين 5

7 آجر آاری 6

1 عایقكاری رطوبتی 7

14 آارهای فوالدی سبك 8

3 اندود و بندآشی 9

17 آارهای سنگی با سنگ پالك 10

2 رنگ آميزی 11

1 )آسفالت (محوطه سازی 12

6 آارهای برقی 13
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وزارت نفت

– حمل و نقل7 پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

جدول شماره (١):

ظرفيت آامل تریلی بر حسب تعداد شاخه استاندارد لوله فوالدی( حمل جاده ای )

ضخامت جدار لوله بر حسب هزارم اینچ

قطر

اینچ

١٠٩ ١٣٣ ١٤١ ١٥٤ ١٧٢ ١٨٨ ٢١٩ ٢٥٠ ٣١٢ ٣٤٤

٤/٣ ٩٥٠ ٨٠٠ ٧٥٢ ٧١٣

١ ٧٩٤ ٦٩٤ ٥٨٥

٢/١١ ٤٠٥ ٣٦٢ ٣١٤ ٢٩٢ ٢٣٦

٢ ٣٥٠ ٣٥٠ ٢٩٧ ٢٦٩ ٢٣٠ ٢٠٢ ١٨٠ ١٧٠

٣ ٢٠٠ ١٨٠ ١٧٠ ١٦٠ ١٥٠ ١٤٠ ١٣٠

٤ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٤٠ ١٣٠ ١٢٠ ١١٠ ٩٠ ٨٠

٦ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٧٠ ٦٥ ٦٠ ٥٠ ٤٨

٨ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٤٩ ٣٨ ٣٤

١٠ ٥٠ ٤٤ ٤٤ ٣٩ ٣٥

١٢ ٢٨ ٢٧ ٢٧ ٢٥ ٢٥

١٤ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٠ ٢٠

١٦ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠

جدول شماره (٢):

ظرفيت آامل تریلی برای لوله های پلی اتيلن بر حسب متر لوله(حمل جاده ای)

نوع بار حلقه ١٠٠ متری شاخه ١٢ متری

قطر اسمی ٢٠ ٢٥ ٣٢ ٤٠ ٦٣ ٩٠ ١١٠ ١٢٥ ١٦٠

متر لوله ١٠٠٠٠ ٦٥٠٠ ٤٦٠٠ ٣٥٠٠ ٢٥٠٠ ١٦٠٠ ١٨٠٠ ١٤٤٠ ٨٤٠
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