




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

 ����ل زمان از � �وده ا�ت �ییوو��ت� ��  ��و �ی ���ت ��ت�ظام ��ی ا��ایی ��حو  ��ت وظا�ف و ا�تیارات وزارت
��ت، گاز و   ���ت �ی�وژه �ی�ه  �آوردی ی�سان سازی �با�ی و �ما���ی ا�جاد ���ور ، � ، �و�ش و �ناوری �عاونت ��ند�ی

 . ا�ت ��دیده �ی ابالغ ��رو���ی 
کاری و �سا�دت  با سا� � و ��دید ابالغ و ���ه ١٣٧٥ سال � �ھا �ی����ت���و� او��ن  صصان و کار�ناسان ا�ن �د�ان �� ��� ،

کاری  و ��ند�ی �ی���یان، ا���ن باز�ورد از �سب و  ���ت گام � ت���ل و �و��ه، �ورد ��ورپ�ما�  ��ار اصالح  و بازن��ی سازی، ��
ص�ی ��دیده � � از   �ھاردهبا�غ � �، �س از �ی ا�ن سالا�ن ���و� ارز��ند �م ا��ون  .ا�ت ����ه  �یجلد ����ت �ھای ��

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

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

 
 و�ید رضا  زیدی ��د 

�و�ش و �ناوری ،  �عاون ��ند�ی   

 
 

 



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

 ���وزی و سال��ی آرزو�ند ا�شان ���د، �ای��ی �قو� ا�ن � ��ان ا�ن �مام �م ����ع � آ�جا از ا�د،��وده �ھا تالش �ی ����ت
 .دار�م

ص�یکار��وه ���رم ���ان و ا�ضای صا�ب کار�ناسان، �د�ان، از �د��و�ی�ه �، �، رد�ف�دو�ن ��ل ��ی�ن و ��ا�ل � � �ی ��
روز ا��ون �ما�ی  �و��ق ��دیده و  ���� و �قد� دا�، �ھا �شار�ت ا�ن ����ت و ��ویب �، آ���ز و �ر�ی �ھایی��ت

 .م� آرزو�ند � راه ر�د و �و��ه ���ت ���م ��ت، �درکاران را ا د�ت
 کار��وه کار�نا�ی و �دو�ن ����ت �ھای  ��ب ت���ه خا� �ی ��ت و گاز و انبار�ی ��ت ����ه ای

کاران کار��وه  ص�ی �ی �دو�ن  ����ت �� اداره �ل �ظام ��ی و ا��ایی و ارز�یا�ی ��ح �  -�ھای ��  
 �نا�ق ��ت ��ز ��وبم�ی   �ر�ت�مایندگان ���رم 

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

 

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

 



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

1 دستورالعمل كاربرد

2 كليات

گروه لوله كشي

4 حمل و جابجايي مصالح در محدوده سايت

5 حمل مصالح به انبار پيمانكار - بارگيري و تخليه

6 حمل مصالح به انبار پيمانكار - حمل مصالح

3 فصل اول -  لوله  كشي -  حمل و جابجايي مصالح لوله كشي

8 THK< 0375=زانوهاي مايتر

9 T "<THK< 0375:زانوهاي مايتر =0625

10 T "<THK< 0625:زانوهاي مايتر =1

11  درجه90نازل ها - بدون صفحه تقويتي انشعاب با زاويه 

12 نازل ها - بدون صفحه تقويتي انشعاب مورب

13  درجه90نازل ها - با صفحه تقويتي انشعاب بازاويه 

14 نازل ها - با صفحه تقويتي انشعاب مورب

15 O_LET ها - كربن استيل 

16 O_LETها - فوالد ضد زنگ 

17  اينچ و باالتر2اسپول ها - كربن استيل - 

18  اينچ2اسپول ها - كربن استيل - كوچكتر از 

7 فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

20 نصب و جوشكاري - در تلمبه خانه ها - كربن استيل(اتصاالت جوشي)

21 نصب و جوشكاري - در تلمبه خانه ها - بستن فلنج ها

22 نصب و جوشكاري - در انبارهاي نفت منطقه اي - كربن استيل

19 فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

23 نصب و جوشكاري - در انبارهاي نفت منطقه اي - بستن فلنج ها

24  اينچ2ساخت و نصب در محل - كربن استيل - كوچكتر از 

25 ساخت و نصب در محل - گالوانيزه

26  اينچ2ساخت و نصب در محل - فوالد ضد زنگ - كوچكتر از 

27 ساخت و نصب در محل - لوله كشي حرارتي

28 D> )2=نصب شير آالت و ساير ملحقات - شير/ صافي/ مفصل انبساط (

29 نصب شير آالت و ساير ملحقات - شيرهاي كنترل - فلنجي

30 نصب شير آالت و ساير ملحقات - مانيفلدهاي لوله كشي حرارتي

31 TRAP - (سايت گالس) نصب شير آالت و ساير ملحقات - ارتفاع نما

32 نصب شير آالت و ساير ملحقات - هايدرانت - مانيتور

34 "THK< 0,375=  اينچ و باالتر2كربن استيل 

35 T "<THK< 0375 : اينچ و باالتر2كربن استيل  =0625

36 T "<THE< 0625 : اينچ و باالتر2كربن استيل  1

37 فوالد گالوانيزه

38 چدني و داكتيل

39 پلي اتيلن

40 آز بست

41  اينچ2كربن استيل زير

42 CLASS < =نصب شير آالت داخل چاهك 600

43 T <CLASS < 600 :نصب شير آالت داخل چاهك = 1500

44 CLASS> 1500نصب شير آالت داخل چاهك

33 فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

46 آزمايشات پرتو نگاري

47 عمليات پيش گرم جوشكاريها - توسط شعله

48 عمليات پيش گرم جوشكاريها - به روش الكتريكي

45 فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

49 P W H T)عمليات تنش زدائي. . ) - توسط شعله.

50 P W H T)عمليات تنش زدائي. . ) - به روش الكتريكي - در محل نصب.

51 P W H T)عمليات تنش زدائي. . ) - به روش الكتريكي در كارگاه.

52 آزمايشات هيدرو استاتيك - تحت فشار

53 آزمايشات هيدرو استاتيك - بدون فشار

54 آزمايشات با هواي فشرده

55 اسيد شوئي

57 شيرهاي كنترل و اندازه گيرها

58 صافي ها

59 صفحات اريفيس

60 شيرهاي اطمينان

61 خطوط لوله كشي

56 فصل ششم -  لوله كشي -  عمليات پيش راه اندازي لوله كشي

63 CLASS < = بستن فلنج هاي جدا كننده   600

64 C < CLASS < 1500 =   600 :بستن فلنج هاي جدا كننده

65 CLASS > 1500  بستن فلنج هاي جدا كننده

66 نصب اتصال جداكننده

67 نصب بازوي بارگيري نفت

68 نصب اسپرينكلر آتش نشاني

69 نصب جعبه آتش نشاني

70 عميات خم كاري لوله

62 فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

گروه نصب تجهيزات، رنگ و عايق

71 فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

72 پمپ ها - پمپ و موتور با كوپلنگ با يك شاسي

73 CLOSE COUPLD - پمپ ها - پمپ و موتور 

74 IN_LINE پمپ ها - از نوع

75 پمپ ها - پمپ و موتور با شاسي جداگانه

76 كمپرسورها - كمپرسور و محركه با شاسي مشترك

77 فن ها و دمنده ها

78 محركه ها و مولدها - محركه / مولد - مونتاژ توسط سازنده

79 محركه ها و مولدها - اضافه بها براي مولدها

80 محركه ها و مولدها - موتورهاي احتراق داخلي

81 محركه ها و مولدها - توربين گازي - مدول هاي بسته اي

82 G T- محركه ها و مولدها - داكت هاي ورود و خروج هوا و دود.

83 ماشين آالت روي تجهيزات ثابت

85 تجهيزات بسته اي

86 ظروف و درام ها - نوع افقي روي پي بتني

87 ظروف و درام ها - نوع عمودي روي پي بتني

88 مبدل ها - نصب روي پي بتني

89 مبدل ها - نصب توسط فلنج

90 دستگاه پرتاب و دريافت توپك

84 فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

92 بار اندازي و صفافي مصالح مخزن

93 نصب جوشكاري كف مخازن

94  نصب جوشكاري بدنه مخازن

95 نصب و جوشكاري سقف ثابت مخازن

96 نصب و جوشكاري سقف شناور مخازن

97 WIND GIRDER نصب و جوشكاري 

91 فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

98 نصب و جوشكاري پله بدنه مخازن

99 نصب و جوشكاري سازه هاي تير و ستوني

100 نصب و جوشكاري سازه هاي خرپايي

102 جرثقيل سقفي

103 باالبرها

104 سيستم هاي انتقال نيرو

105 تجهيزات كار گاهي

106 باسكول ها

101 فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات متفرقه

108 قطعات - تكيه گاه، پايه چراغ، چهار چوب ها ..ساخت _

109 قطعات - نردبان، كيج، جان پناه،...ساخت _

110 قطعات - اسكلت فلزي با مقاطع سادهساخت _

111 قطعات - اسكلت فلزي - تير ورق/ خرپاساخت _

112 قطعات - تكيه گاه، پايه چراغ، چار چوب ها،...نصب_

113 قطعات - نردبان، كيج، جان پناهنصب_

114 _GRATING )قطعات - صفحات مشبك (نصب

115 _CHEQ PLATES ).قطعات - صفحات آج دار(نصب

116 قطعات - اسكلت فلزينصب_

117 نصب ورق هاي سقف و ديوار

118 KG 10ساخت و نصب تكيه گاه هاي زير

107 فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

120 كارهاي لوله كشي - سند بالست

121 كارهاي لوله كشي - رنگ در كارگاه رنگ

119 فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

122  اينچ2كارهاي لوله كشي رنگ در محل نصب - قطرهاي زير 

123  اينچ و بيشتر2كارهاي لوله كشي - رنگ در محل نصب - قطر 

124 كارهاي لوله كشي - لكه گيري

125 تجهيزات - ماسه پاشي

126 تجهيزات - رنگ در كارگاه رنگ

127 تجهيزات - رنگ در محل نصب

128 تجهيزات - لكه گيري

129 اسكلت فلزي - سند بالست

130 اسكلت فلزي - رنگ در كارگاه رنگ

131 اسكلت فلزي - رنگ در محل نصب

132 اسكلت فلزي - لكه گيري

133 مصالح رنگ آميزي

134 SANDBLASTING - مخازن ذخيره

135 PAINTING - مخازن ذخيره

137 عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله كشي راسته (افقي و عمودي)

138 عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - شير آالت و فيتينگ ها

139 عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها

140 عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله هاي همراه با لوله كشي حرارتي

141 عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق - سطح سنج ها - ادوات در طول خط

142 عايقكاري گرم تجهيزات - سر و ته مبدل ها و ظروف

143 عايقكاري گرم تجهيزات - ديواره مبدل ها و ظروف

145 عايقكاري گرم تجهيزات - ديواره مخازن

146 عايقكاري گرم تجهيزات - سقف مخازن

147 عايقكاري گرم تجهيزات - تجهيزات دوار

148 عايقكاري گرم تجهيزات - داكت ها و هواكش ها

149 عايقكاري ضد آتش - لبه هاي پائيني ظروف

136 فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

150 عايقكاري ضد آتش - اسكلت فلزي

151 پوشش و نوار پيچي لوله ها - پوشش و نوار پيچي گرم

152 پوشش و نوار پيچي لوله ها - نوار پيچي سرد

153 پوشش و نوار پيچي لوله ها - نوار پيچي و تعمير اتصاالت

154 مصالح عايقكاري حرارتي - عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله هاي راسته (افقي و عمودي)

155 مصالح عايقكاري حرارتي - عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - شير آالت و فيتينگ ها

156 مصالح عايقكاري حرارتي - عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها

157 tracerحرارتيمصالح عايقكاري حرارتي - عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله هاي داراي 

158 مصالح عايقكاري حرارتي - عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق

159 مصالح عايقكاري حرارتي - عايقكاري گرم تجهيزات

161 بارگيري و تخليه

162 حمل

160 فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانكار

164 آزمايش هاي هيدرواستاتيكي مخازن

165 آزمايش هاي هيدرو استاتيكي - ظروف، برج ها

166 S & T آزمايش هاي هيدرو استاتيكي - مبدل هاي از نوع.  

167 آزمايش به روش مايع نفوذي

168 آزمايش پرتونگاري

169 آزمايش با هواي فشرده

163 فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

گروه برق

171 كابل هاي قدرت و كنترل - زير زميني بدون زره

172 كابل هاي قدرت و كنترل - زير زميني - زره دار

170 فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

173 كابل هاي قدرت و كنترل - روي سيني يا نردبان كابل - بدون زره

174 كابل هاي قدرت و كنترل - روي سيني يا نردبان كابل - زره دار

175 كابل هاي تلفن

176 سيم ها

177 كابل ها و سيم هاي متفرقه

178 ماسه ريزي و آجرچيني داخل ترانشه

180 سر سيم بندي كابل هاي كنترل

181 سر سيم بندي كابل هاي فشار ضعيف - بدون زره

182 سر سيم بندي كابل هاي فشار ضعيف - زره دار

183  كيلو ولت6,6سر سيم بندي كابل هاي فشار متوسط - تا 

184  كيلو ولت11سر سيم بندي كابل هاي فشار متوسط - 

185  كيلو ولت20سر سيم بندي كابل هاي فشار متوسط - 

186  كيلو ولت33سر سيم بندي كابل هاي فشار متوسط - 

187  كيلو ولت66سر سيم بندي كابل هاي فشار متوسط - 

188 نصب گلندها - ضد گرد و غبار

189 نصب گلندها - ضد انفجار

179 فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

191 نصب سيني ها و نردبان هاي فوالدي

192 نصب كاندوئيت ها - فوالدي سخت

193 نصب كاندوئيت ها - فوالدي قابل انعطاف

194 نصب كاندوئيت ها - پي.وي.سي

190 فصل بيست و سوم -  كارهاي برق - نصب سيني و نردبان كابل و كاندوئيت

196 نصب پانل ها

195 فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

197 نصب ترانسفورماتورها

198 نصب باسداكت ها - با اتصاالت پيچ و مهره اي

199 نصب جعبه هاي تقسيم

200 نصب باتري ها

201 نصب ايستگاه كنترل محلي موتور

203 نصب نور افكن ها و چراغ هاي صنعتي

204 نصب چراغ هاي رشته اي

205 نصب چراغ هاي فلورسنت - ضد گرد و غبار

206 نصب چراغ هاي فلورسنت - ضد انفجار

207 نصب چراغ هاي متفرقه

202 فصل بيست و پنجم -  كارهاي برق - نصب سيستم روشنايي

209 نصب سيستم حفاظت كاتدي

210 نصب سيستم اتصال زمين - ديسپاچر

211 نصب سيستم اتصال زمين - كدولد (مسي)

212 نصب سيستم اتصال زمين - الكترود (ميله) زمين

213 نصب سيستم اتصال زمين - اتصال به تجهيزات

214 نصب سيستم اتصال زمين - تسمه مسي

215 نصب سيستم اتصال زمين - مخلوط زغال سنگ

216 نصب سيستم اتصال زمين - صفحه اتصال زمين

217 نصب سيستم برق گير

208 فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

219 نصب سيستم تلفن - دستگاه گوشي تلفن

220 نصب سيستم تلفن - جعبه ترمينال

218 فصل بيست و هفتم -  كارهاي برق - نصب تجهيزات ارتباطي



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

221 نصب سيستم تلفن - اكوستيك هود

222 نصب سيستم فراخوان

224 پانل هاي فشار متوسط

225 پانل هاي فشار ضعيف - پانل هاي قدرت

226 __ سيسيپانل هاي فشار ضعيف - پانل هاي ام

227 پانل هاي فشار ضعيف - پانل هاي روشنايي

228 ترانسفورمرها

229  كيلوولت1موتورها - تا 

230  كيلوولت6/6 تا 1موتورها - بزرگتر از 

231  كيلوولت11 تا 6/6موتورها - بزرگتر از 

232 پانل هاي خاص

223 فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

234  كيلومتر5حمل بيش از 

233  كيلومتر5كارهاي برق - حمل بيش از   فصل بيست و  نهم –

گروه ابزار دقيق

236 ادوات واقع در محوطه - ادوات الكترونيكي - فرستنده ها

237 ادوات واقع در محوطه - ادوات الكترونيكي - نمايشگرها سوييچ ها

238 ادوات واقع در محوطه - ادوات الكترونيكي - شيرهاي مغناطيسي و حسگرها

239 RTD ادوات واقع در محوطه - ادوات الكترونيكي - ترموكوپل ها و

240 ادوات واقع در محوطه - ادوات نيو ماتيكي - فرستنده ها

241 ادوات واقع در محوطه - ادوات نيو ماتيكي - نمايشگرها و سوئيچ ها

242 ادوات واقع در محوطه - ادوات مكانيكي

243 ادوات واقع در محوطه - كاليبراسيون و/ يا كنترل مشخصات - شيرهاي كنترل

235 فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

244 ادوات واقع در محوطه - كاليبراسيون و/ يا كنترل مشخصات - شيرهاي موتوري

245 ادوات واقع در محوطه - كاليبراسيون و/ يا كنترل مشخصات - شيرهاي قطع و وصل

246 ادوات واقع در محوطه - كاليبراسيون و/ يا كنترل مشخصات - شيرهاي اطمينان

247 ادوات واقع در محوطه - كاليبراسيون و/ يا كنترل مشخصات - صفحات اوريفيس

248 ادوات واقع در محوطه - كاليبراسيون و/ يا كنترل مشخصات - انواع جريان سنج هاي در طول خط

249 جعبه تقسيم و پانل هاي محلي

251 DP) لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - لوله كشي (هوك آپ) ادوات(

253 P) لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - لوله كشي (هوك آپ) ادوات(

254 لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - لوله كشي (هوك آپ) فشار سنج ها

255 DP) لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - تيوبينگ (هوك آپ) ادوات(

256 P) لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - تيوبينگ (هوك آپ) ادوات(

257 لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - تيوبينگ (هوك آپ) فشار سنج ها

258 لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - پيش ساخت سه راهه

259 لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - پيش ساخت پنج راهه

260 لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - محفظه هاي جداكننده

261 شبكه هواي ابزار دقيق - لوله كشي گالوانيزه

263 شبكه هواي ابزار دقيق - نصب تيوب هاي مسي

264 شبكه هواي ابزار دقيق - نصب تيوب هاي فوالد زنگ نزن

265 شبكه هواي ابزار دقيق - مخزن هاي هوا

266 كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - زير زميني. دفني يا داخل كانال بتني - كابل هاي سيگنال

268 كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - زير زميني. دفني يا داخل كانال بتني - كابل هاي ترموكوپل

269 كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - زير زميني. دفني يا داخل كانال بتني - كابل هاي قدرت و سيستم اعالن خطر

270 كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - روسيني، نردبان يا داخل كاندوئيت - كابل هاي سيگنال

271 كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - روسيني، نردبان يا داخل كاندوئيت - كابل هاي ترموكوپل

272 كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - روسيني، نردبان يا داخل كاندوئيت - كابل هاي قدرت و سيستم اعالن خطر

273 كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - كابل هاي نوري-كواكسيال

274 كابل كشي و اتصاالت - نصب گلندها - ضد گرد و غبار

275 كابل كشي و اتصاالت - نصب گلندها - ضد انفجار - فلزي



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

276 كابل كشي و اتصاالت - سر سيم بندي و اتصاالت - زره دار با غالف سربي

277 كابل كشي و اتصاالت - سر سيم بندي و اتصاالت - زره دار

278 كابل كشي و اتصاالت - سر سيم بندي و اتصاالت - بدون زره

279 مسير عبور كابل - سيني ها و نردبان هاي فوالدي

281 مسير عبور كابل - كاندويت ها - فوالدي سخت

282 مسير عبور كابل - كاندويت ها - فوالدي قابل انعطاف

283 مسير عبور كابل - كاندويت ها - پي. وي. سي

285 پانل ها

286 ادوات نصب شده روي پانل ها

287 DCS تجهيزات جانبي

284 كارهاي ابزاردقيق - تجهيزات اتاق كنترل فصل سي و  دوم –

289 عمليات لوپ چك

288 كارهاي ابزاردقيق - عمليات لوپ تست  فصل سي و سوم –

290  : فهرست آزمايش ها و بازبيني هاي پيش راه اندازي و راه اندازي1پيوست 

296 تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان

297 تامين لباس كار, كفش و كاله حفاظتي كارگران

298 تامين و تجهيز تسهيالت كاركنان كارفرما, مهندسان مشاور

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

300 احداث چاه آب

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

302 تامين راه هاي دسترسي و ارتباطي

303 اياب و ذهاب

293  - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

304 تامين پي و سكو براي ماشين آالت و بارگيري و حمل باراندازي و نصب ماشين آالت

305 داربست فلزي

306 آزمايشگاه و تاريكخانه

307 انحراف موقت نهرها

308 بيمه

309 برچيدن كارگاه

310  - شرح اقالم هزينه باالسري3پيوست 

311  - ضريب هاي منطقه اي4پيوست 

315  - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد5پيوست 



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

دستورالعمل کاربرد

 دامنه کاربرد –١
این فهرست بها برای برآورد هزینه عمليات نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای و پرداخت هزینه اجرای آنها استفاده می شود. فهرست بهای
نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای شامل این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد)، کليات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و

پيوست های فهرست بها به شرح زیر می باشد:
پيوست ١ : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی

پيوست ٢ : دستور العمل تجهيز و برچيدن کارگاه
پيوست ٣ : شرح اقالم هزینه باالسری

پيوست ٤ : ضریب های منطقه ای
جدید نحوه تعيين قيمت پيوست ٥: دستورالعمل

 نحوه تهيه برآورد هزینه اجرای کار –٢
١ هنگام تهيه بر آورد، برای تهيه ردیف اقالمی از کار که با هيچ یک از ردیف های این فهرست بها تطبيق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تهيه و همراه با–٢

عالمت ستاره در محل مربوط در  فهرست بها و مقادیر کار درج می شود و بهای واحد آنها به روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای
اختصاصی صنعت نفت تعيين می گردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نياز در فهرست پيش گفته نباشد ، از نرخ متعارف استفاده می شود، در صورتی که
پيش بينی دستورالعملی برای نحوه ی پرداخت ردیف های ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نياز تهيه و به انتهای مقدمه بخش مربوط با شماره جدید همراه با
عالمت ستاره اضافه می شود. به اقالمی که بدین ترتيب قيمت آنها تهيه می شود، مشابه ردیف های فهرست بها، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه اضافه

می شود.
١، محاسبه می شود.–٢ قيمت ردیف هایی از این فهرست  بها که بدون قيمت بوده و دارای عالمت * هستند نيز به شرح بند ٢–٢

 نحوه تهيه برآورد هزینه اجرای کار –٣
 هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و همچنين ردیف های موضوع بند ٢، ضریب ها و هزینه  های زیر، مطابق روش تعيين شده–١–٣

٢ اعمال خواهد شد. –در بند ٣
١ هزینه باالسری طرح ای غير عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٥٠ (پنجاه) درصد و آارهایی آه به صورت ترك–١–٣

تشریفات مناقصه واگذار (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) می شوند برابر ٣٧ (سی و هفت) درصد می باشد. هزینه باالسری طرح های عمرانی برای
آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٣٧ (سی و هفت) درصد و آارهایی آه به صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری

مناقصه) واگذار می شوند برابر ٢٦ (بيست و شش) درصد می باشد. شرح اقالم هزینه باالسری به عنوان راهنما در پيوست ٣ درج شده است. 
ضریب منطقه ای مطابق پيوست ٤ . ٢–١–٣
٣ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ٩(نه) درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه (پيوست ٢)–١–٣

٢ برای برآورد هزینه اجرای هر کار ، ابتدا مقادیر اقالم هر یک از کارهای پيش گفته، براساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی و برحسب ردیف های این–٣
فهرست بها و ردیف های موضوع بند ٢، اندازه گيری می شود. فهرستی که شامل کد، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست تهيه می شود.

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

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

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

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

(٣٠ ) درصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد ردیفای یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به 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 تشریفات مناقصه

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

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

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

 ترکيب دو یا چند فهرست بها –٥
در کارهایی که برای بر آورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست بها مورد نياز است، فهرست بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط
به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته مربوط به طور برگ خالصه برآورد بخش های مختلف کار به تفکيک و به صورت جمع نيز در آن

منعکس است، به عنوان فهرست بها مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می شوند.
برای برآورد هزینه اجرای کارهای سيویل تاسيسات مربوط به کارهای این فهرست بها، باید از فهرست بهای رشته عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و

پتروشيمی استفاده شود.
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

کليات
١– مفاد این کليات و مقدمه فصل های مختلف و شرح ردیف های این فهرست بها اجزای غير قابل تفکيک و مکمل یکدیگر هستند. 

٢– قيمت های درج شده دراین فهرست بها متوسط هزینه اجرای کارهای نصب در تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای است که شامل هزینه های
)  و به طور آلی، اجرای آامل آار با رعایتTOOLS & CONSUMABLESنيروی انسانی( نيروهای مستقيم کار)، ماشين آالت، ابزار و مواد مصرف شدنی(

 عمومی، هزینه آزمایش و راه اندازی(برحسب مورد ) و همچنين هزینه  نگهداری عمليات انجام شده تاHSEمشخصات فنی و الزامات و رويه هاي نظام مديريت 
زمان تحویل موقت می باشد. هزینه تهيه مصالح در موارد خاص در ردیف های جداگانه تعيين شده است. 

٣– هزینه حمل مصالح و تجهيزات تحویلی کارفرما به پيمانکار برای گروه های نصب  تجهيزات، رنگ و عایق، برق و ابزاردقيق از محل انبار پيمانکار(در محدوده
کارگاه) تا محل نصب ردیف های نصب منظور شده است. هزینه حمل و جابحایی مصالح لوله کشی در محدوده کارگاه و همچنين حمل از انبار پيمانکار از

ردیف های جداگانه منظور شده است.
٤– هزینه داربست بندی در موارد الزم در قيمت ردیف های منظور شده است.

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

٦– هزینه های ساخت و نصب تکيه گاه ها و سایر کارهای فلزی، رنگ و عایق برای گروه های لوله کشی، برق و ابزاردقيق، طبق ردیف های مربوط در گروه
تجهيزات، رنگ و عایق پيش بينی شده است.

٧– هزینه حفر ترانشه های مورد نياز در کارهای لوله کشی، کابل کشی و اجرای فونداسيون های تأسيسات و تجهيزات درج شده در این فهرست بها، براساس
ردیف های فهرست بهای رشته عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی محاسبه می شود.

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

 های الزم برای اتصاالت تکيه گاه های موقت و اقالم٩GASKET–١ تامين الکترود جوشکاری دستگاه ها و لوله ها و اتصاالت بعهده کارفرماست. هزینه آهن آالت و 
مشابه مصرف شدنی از قبيل گازهای مختلف و … در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است. از این رو، تامين آنها بعهده پيمانکار می باشد.

٩–٢ لوله های با مصالح فوالد کربن دار درج شده و ردیف های گروه لوله کشی، فوالدهای با کمتر از ١% نيکل، در مواردی که به دليل ضخامت باالی جداره لوله
نياز به عمليات حرارتی باشد، هزینه عمليات پيش گفته از فصل مربوط(عمليات تکميل لوله کشی) محاسبه می شود.

٩–٣ هزینه عمليات پيش راه اندازی لوله کشی، بطور جداگانه از ردیف های فصل مربوط محاسبه می شود.
ها و یا کالس هایSCH و یا کالس فشار تفکيک نشده است، قيمت ارایه شده برای تمام ضخامت ها یا ٩SCH–٤ در ردیف هایی که بر حسب ضخامت جدار یا 

فشار می باشد.
١٠– در قيمت ردیف های گروه نصب تجهيزات، هزینه نگهداری تجهيزات نصب شده تا زمان تحویل موقت منظور شده است.

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

١٢– در ردیف های گروه ابزاردقيق:
١٢–١ برای انجام کارهای کاليبراسيون ادوات ابزاردقيق، پيمانکار باید یک کارگاه مجهز به تجهيزات مورد نياز آزمایش داشته باشد و این تجهيزات باید دارای

گواهی کنترل کيفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد.
 مجهز به سيستم تهویه و کنترل دما١٢COLD ROOM–٢ ادوات الکترونيکی و تابلوهای مرتبط با سيستم های کنترل و ابزاردقيق باید در بخشی از انبار بعنوان 

COLDنگهداری شود. در صورتی که ادوات ابزار دقيق پس از کاليبراسيون در انبار دیگری احتماًال در مجاورت کارگاه کاليبراسيون نگهداری شود، باید مشخصات 
ROOM.را داشته باشد 

١٢–٣ در هریک از ردیف های گروه ابزار دقيق، هزینه تطبيق مشخصات فنی ادوات ابزاردقيق با محل نصب و در نظر گرفتن مالحظات فنی و عمومی از جمله در
دسترس بودن، در معرض نوسانات شدید نبودن. در معرض دمای شدید نبودن و … منظور شده است.

) در زمان های آزمایش هيدروستاتيک خطوط لوله، توسط١٢IN LINE INSTRUMENTS–٤ باز کردن و نصب مجدد دستگاه های آزمایش و ادوات طول خطوط لوله (
)  انجام می شود و در این رابطه ، در موارد نياز، گروه ابزاردقيق باید اتصاالت جانبی مثل لوله های سيگنال نيوماتيکی و یا اتصاالت  کابلPIPINGگروه لوله کشی (

و غيره را باز کرده و پس از نصب ادوات، مجددًا وصل نماید هزینه های یاد شده  در ردیف های مربوط منظور شده است.   
١٣– در پيمان هایی که برآورد هزینه اجرای آنها با استفاده از این فهرست بها تهيه شده است، برای تعيين قيمت جدید باید از قيمت های این فهرست بها(در

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

قابل پرداخت است.
١٥– چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهای آن بر اساس اسناد مورد تاييد آارفرما

به عالوه  ١٤ درصد هزينه باالسری پرداخت مي شود. به هزينه مصالح ياد شده ضريب های پيمان اعمال نمي شود و مشمول تعديل آحادبها نيز نخواهند بود.
١٦– این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال ١٤٠٠ محاسبه شده است.
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول -  لوله  كشي -  حمل و جابجايي مصالح لوله كشي

لوله کشی

فصل اول – حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

١–    قيمت های این فصل مربوط به جابجایی و حمل مصالح لوله آشی(تحویلی از آارفرما به پيمانكار) از محل انبار آارفرما تا انبار پيمانكار و همچنين حمل
.و جابجایی مصالح و قطعات ساخته شده در محدوده محل اجرای آار می باشد

:٢–    تقسيم بندی ردیف های این فصل به شرح زیر صورت گرفته است از این رو
.الف: هزینه حمل مصالح( شامل بارگيری، حمل، تخليه) از انبار آارفرما تا انبار  پيمانكار(در محدوده آارگاه)  تحت ردیف های جداگانه پرداخت می شود
ب: هزینه حمل مصالح لوله آشی آه طبق نقشه ها و مشخصات فنی باید قبل از نصب در آارگاه پيش ساخت شوند و سپس به محل نصب انتقال

.یابند، تحت ردیف های جداگانه بر حسب نوع مصالح منظور شده است
ج: هزینه حمل آن بخشی از مصالح لوله آشی آه بدون پيش ساخت به محل نصب حمل می شوند، تحت ردیف های جداگانه بر حسب نوع مصالح

.منظور شده است
د: هزینه جابجایی و حمل اضافی در مورد مصالح لوله آشی آه باید قبل از حمل به محل نصب در آارگاه رنگ و سندبالست یا پوشش شوند، به

.صورت اضافه بها طبق ردیف های مربوط محاسبه می شود
٣–    در قيمت های این فصل، بارگيری و یا باراندازی در انبار آارفرما، انبار پيمانكار، آارگاه پيش ساخت، آارگاه رنگ و سندبالست و یا پوشش و محل نصب
منظور شده است. هزینه جابجایی و حمل اضافی مصالح لوله آشی و یا قطعات پيش ساخته شده در محدوده آارگاه ساخت و یا آارگاه رنگ و
سندبالست و پوشش و حمل لوله ها و ملحقات و یا قطعات ساخته شده به محل نصب( یا داخل ترانشه) برحسب مورد در بخش های دیگر این

.فهرست بها منظور شده است
٤–    ردیف های این فصل، براساس وزن لوله ها و سایر مصالح لوله آشی اندازه گيری می شود، و واحد آن ” تن ” می باشد آه به تفكيك درج شده در بند ٢

.محاسبه می شود
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول -  لوله  كشي -  حمل و جابجايي مصالح لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل و جابجايي مصالح در محدوده سايت M HD1 01
010160

گروه كد

فصل اول -  لوله  كشي -  حمل و جابجايي مصالح لوله كشي

ALL MATERIALS 011،491،770 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول -  لوله  كشي -  حمل و جابجايي مصالح لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل مصالح به انبار پيمانكار - بارگيري و تخليه M HD1 0201
011160

گروه كد

فصل اول -  لوله  كشي -  حمل و جابجايي مصالح لوله كشي

ALL WEIGHTS 011،838،810 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول -  لوله  كشي -  حمل و جابجايي مصالح لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل مصالح به انبار پيمانكار - حمل مصالح M HD1 0202
011260

گروه كد

فصل اول -  لوله  كشي -  حمل و جابجايي مصالح لوله كشي

ALL WEIGHTS AND  
DISTANCES

019،500 تن/كيلومتر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

لوله کشی

فصل دوم – پيش ساخت کارهای لوله کشی

١–    منظور از پيش ساخت در ردیف های این فصل، برش، اتصال و جوشكاری قطعات مختلف لوله و یا اتصاالت به یكدیگر طبق نقشه ها و مشخصات فنی در
آارگاه پيش ساخت(و در موارد خاص در محل نصب قبل از نصب شدن) می باشد. آارگاه پيش ساخت، فضای سرپوشيده و یا نيمه سرپوشيده ای است
آه تجهيزات و ابزار الزم و آافی از جمله جرثقيل ، دستگاه های جوش و برش و …)، به منظور اجرای آارهای پيش ساخت طبق نقشه ها و مشخصات

.فنی در آن مستقر شده است
 )٢UP–    قيمت های عمليات پيش ساخت (براساس نقش های ایزومتریك ) شامل: برش ، پخ زدن (و یا آماده سازی لبه های پخ شده) ،  اتصال قطعات به یكدیگر(

و جوشكاری آنها طبق مشخصات فنی می باشد. هزینه سایر عمليات الزم شامل آزمایش های غيرمخرب(رادیوگرافی، مافوق صوت)، هيدرواستاتيك و
.تنش زدایی و یا پيش گرم آردن جوش ها، براساس ردیف های فصل آارهای تكميلی لوله آشی محاسبه می شود

٣–    هزینه جابجایی مصالح لوله آشی از مقابل آارگاه پيش ساخت و جابجایی قطعات برش خورده  و یا نيمه ساخته شده در محدوده آارگاه پيش ساخت و
حمل آارهای ساخته شده به محل بارگيری (برای ارسال به محوطه های رنگ و سندبالست و یا محل نصب ) در قيمت ردیف های این فصل منظور شده

.است
،(NOZZLES)٤–    ردیف های آارهای پيش ساخت شامل، پيش ساخت قطعات لوله آشی (اسپول) و سایر آارهای خاص: ساخت انشعابات روی لوله ها

) می باشد آه براساس  قطر، ضخامت جداره در ردیف های جداگانه، تفكيك شده است. در موردLETSو اتصاالت ( (MITERING)ساخت زانوهای مایتر
ساخت انشعابات، طبقه بندی به تفكيك زاویه انشعاب و به تفكيك با صفحه تقویتی و بدون آن انجام شده است و قيمت های آنها بر حسب ردیف های

.مربوط محاسبه می شود
)ها اعم از اینكه در آارگاه پيش ساخت اجرا شوند و یا به دليلLET) –O و یا (NOZZLES)٥–    در مورد آارهای خاص پيش ساخت از قبيل اتصال انشعابات

.طبيعت آار در محل نصب ساخته شوند، هزینه اجرای آنها  از ردیف های همين فصل محاسبه می شود
٦–    واحد اندازه گيری پيش ساخت ”اسپول ها” تعداد ”سرجوش” اجرا شده طبق مشخصات فنی در مرحله پيش ساخت می باشد آه در نقشه های

.ایزومتریك لوله آشی با عالئم مشخص تعيين شده و به تأیيد مهندس مشاور رسيده است
.نيز تعداد سرجوش انجام شده می باشد. در این مورد، قطر لوله شاخه انشعاب مالك عمل می باشد  (NOZZLES)واحد اندازه گيری ساخت انشعابات

واحد اندازه گيری ساخت زانوهای مایتر شده، تعداد سرجوش های اجرا شده برای ساخت زانو می باشد. مثًال هرگاه یك زانو از سه قطعه متصل شده
.تشكيل شود ، تعداد ٢ سرجوش محاسبه می شود

.بكار رفته می باشد (O – LET) ، تعداد(WELDOLET, THREADOLET, ...) ها از نوع (O – LET)واحد اندازه گيری
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK< 0375=زانوهاي مايتر M PFMIS1 1
020160

گروه كد

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=4 034،006،180 سرجوش

D "=5 044،804،410 سرجوش

D "=6 055،551،600 سرجوش

D "=8 067،262،710 سرجوش

D "=10 078،925،170 سرجوش

D "=12 0810،098،750 سرجوش

D "=14 0911،554،460 سرجوش

D "=16 1013،004،280 سرجوش

D "=18 1114،458،580 سرجوش

D "=20 1215،908،910 سرجوش

D "=24 1318،812،720 سرجوش

D "=26 1420،267،700 سرجوش

D "=28 1521،721،380 سرجوش

D "=30 1623،171،510 سرجوش

D "=32 1724،622،150 سرجوش

D "=34 1826،077،040 سرجوش

D "=36 1927،525،960 سرجوش

D "=38 2028،982،570 سرجوش

D "=40 2130،431،490 سرجوش

D "=42 2231،884،740 سرجوش

D "=44 2333،338،420 سرجوش

D "=46 2434،790،270 سرجوش

D "=48 2536،242،240 سرجوش

D "=50 2637،697،210 سرجوش

D "=52 2739،144،410 سرجوش

D "=54 2840،600،430 سرجوش

D "=56 2942،049،940 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T "<THK< 0375:زانوهاي مايتر =0625 M PFMIS1 2
020260

گروه كد

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=4 034،568،890 سرجوش

D "=5 045،466،090 سرجوش

D "=6 056،302،720 سرجوش

D "=8 068،239،550 سرجوش

D "=10 0711،044،760 سرجوش

D "=12 0811،493،760 سرجوش

D "=14 0913،181،730 سرجوش

D "=16 1014،865،230 سرجوش

D "=18 1116،551،800 سرجوش

D "=20 1218،236،110 سرجوش

D "=24 1321،606،170 سرجوش

D "=26 1423،291،380 سرجوش

D "=28 1524،979،040 سرجوش

D "=30 1626،662،850 سرجوش

D "=32 1728،344،660 سرجوش

D "=34 1830،031،510 سرجوش

D "=36 1931،717،540 سرجوش

D "=38 2033،404،690 سرجوش

D "=40 2135،087،600 سرجوش

D "=42 2236،771،410 سرجوش

D "=44 2338،459،070 سرجوش

D "=46 2440،142،870 سرجوش

D "=48 2541،832،250 سرجوش

D "=50 2643،517،150 سرجوش

D "=52 2745،197،250 سرجوش

D "=54 2846،883،820 سرجوش

D "=56 2948،567،310 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T "<THK< 0625:زانوهاي مايتر =1 M PFMIS1 3
020360

گروه كد

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=4 035،469،320 سرجوش

D "=5 046،536،950 سرجوش

D "=6 057،526،310 سرجوش

D "=8 069،834،870 سرجوش

D "=10 0713،229،540 سرجوش

D "=12 0813،742،340 سرجوش

D "=14 0915،781،430 سرجوش

D "=16 1017،817،170 سرجوش

D "=18 1119،856،570 سرجوش

D "=20 1221،892،000 سرجوش

D "=24 1325،966،010 سرجوش

D "=26 1428،003،150 سرجوش

D "=28 1530،042،250 سرجوش

D "=30 1632،077،170 سرجوش

D "=32 1734،109،280 سرجوش

D "=34 1836،150،590 سرجوش

D "=36 1938،185،510 سرجوش

D "=38 2040،227،140 سرجوش

D "=40 2142،260،340 سرجوش

D "=42 2244،295،260 سرجوش

D "=44 2346،334،860 سرجوش

D "=46 2448،371،500 سرجوش

D "=48 2550،410،590 سرجوش

D "=50 2652،449،720 سرجوش

D "=52 2754،479،530 سرجوش

D "=54 2856،517،220 سرجوش

D "=56 2958،552،950 سرجوش

10



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3

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

بهاي واحد (ريال)

M درجه90نازل ها - بدون صفحه تقويتي انشعاب با زاويه  PFNZNR1 01
021160

گروه كد

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=2 012،574،0802،814،2100 سرجوش

D "=3 023،516،3603،847،7600 سرجوش

D "=4 034،245،1704،708،6105،740،520 سرجوش

D "=5 044،981،0405،469،7306،668،480 سرجوش

D "=6 055،635،4406،195،7607،552،930 سرجوش

D "=8 067،519،9608،274،77010،084،820 سرجوش

D "=10 078،824،6309،709،33011،838،330 سرجوش

D "=12 089،950،96010،946،62013،355،660 سرجوش

D "=14 0911،410،07012،577،08015،349،300 سرجوش

D "=16 1012،870،63014،157،28017،281،210 سرجوش

D "=18 1114،380،32015،828،15019،323،930 سرجوش

D "=20 1215،888،55017،388،39021،227،660 سرجوش

D "=24 1318،907،92020،799،56025،396،660 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3

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

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقويتي انشعاب مورب M PFNZNR1 02
021260

گروه كد

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=2 013،345،8703،658،8800 سرجوش

D "=3 024،571،2705،002،6800 سرجوش

D "=4 035،518،7306،119،4607،462،540 سرجوش

D "=5 046،476،0607،110،5108،667،470 سرجوش

D "=6 057،326،2008،052،3609،817،660 سرجوش

D "=8 069،774،52010،756،62013،110،580 سرجوش

D "=10 0711،471،28012،621،83015،391،510 سرجوش

D "=12 0812،935،11014،229،34017،361،530 سرجوش

D "=14 0914،833،54016،350،48019،954،100 سرجوش

D "=16 1016،730،53018،404،16022،466،290 سرجوش

D "=18 1118،693،98020،577،32025،119،550 سرجوش

D "=20 1220،655،99022،604،33027،596،970 سرجوش

D "=24 1324،580،00027،038،43033،016،780 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3

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

بهاي واحد (ريال)

M درجه90نازل ها - با صفحه تقويتي انشعاب بازاويه  PFNZRE1 01
021360

گروه كد

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=2 013،808،6404،164،6700 سرجوش

D "=3 025،202،5305،692،8800 سرجوش

D "=4 036،282،4906،966،4908،404،100 سرجوش

D "=5 047،370،2908،095،0409،767،760 سرجوش

D "=6 058،341،2509،166،57011،061،170 سرجوش

D "=8 0611،124،19012،243،48014،766،650 سرجوش

D "=10 0713،060،94014،369،63017،345،730 سرجوش

D "=12 0814،732،08016،206،04019،577،660 سرجوش

D "=14 0916،894،49018،623،87022،507،900 سرجوش

D "=16 1019،059،11020،967،19025،347،090 سرجوش

D "=18 1121،295،47023،442،70028،345،320 سرجوش

D "=20 1223،532،61025،750،95031،140،930 سرجوش

D "=24 1328،006،93030،804،72037،262،940 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3

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

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقويتي انشعاب مورب M PFNZRE1 02
021460

گروه كد

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=2 014،950،5305،416،0700 سرجوش

D "=3 026،763،2007،401،9400 سرجوش

D "=4 038،167،1609،058،04010،927،910 سرجوش

D "=5 049،580،32010،522،36012،699،160 سرجوش

D "=6 0510،842،57011،917،30014،383،350 سرجوش

D "=8 0614،464،09015،915،42019،196،290 سرجوش

D "=10 0716،977،45018،681،31022،548،160 سرجوش

D "=12 0819،151،94021،067،75025،452،820 سرجوش

D "=14 0921،965،79024،210،20029،260،250 سرجوش

D "=16 1024،776،80027،255،16032،952،240 سرجوش

D "=18 1127،686،86030،474،61036،850،490 سرجوش

D "=20 1230،591،22033،475،76040،482،130 سرجوش

D "=24 1336،407،04040،047،74048،442،420 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

C [1] 1C [2] 2

CLASS #: 3000CLASS #: 6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O_LET ها - كربن استيل M PFOLCS1
022160

گروه كد

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D< "1 011،035،4401،215،160 عدد

< D< "1 = 2 021،969،7102،159،080 عدد

D "=2 032،415،1602،640،840 عدد

D "=3 043،296،7600 عدد

D "=4 053،982،2200 عدد

D "=5 064،673،3100 عدد

D "=6 075،287،2500 عدد

D "=8 087،047،5200 عدد

D "=10 098،282،8500 عدد

D "=12 109،354،2700 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

C [1] 1C [2] 2

CLASS #: 3000CLASS #: 6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O_LETها - فوالد ضد زنگ M PFOLSS1
022260

گروه كد

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D< "1 011،729،9401،916،280 عدد

< D< "1 = 2 023،342،0703،660،500 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3

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

بهاي واحد (ريال)

M اينچ و باالتر2اسپول ها - كربن استيل -  PFSFCS1
023160

گروه كد

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=2 011،811،1402،033،5500 سرجوش

D "=3 022،489،9602،786،8100 سرجوش

D "=4 033،063،9203،574،7204،329،580 سرجوش

D "=5 043،646،2804،246،0405،139،550 سرجوش

D "=6 054،181،1404،865،7805،883،750 سرجوش

D "=8 065،450،4606،335،9007،660،740 سرجوش

D "=10 076،674،0007،866،1009،512،020 سرجوش

D "=12 087،660،0408،924،74010،802،080 سرجوش

D "=14 098،842،76010،317،23012،496،950 سرجوش

D "=16 1010،016،51011،704،80014،186،910 سرجوش

D "=18 1111،196،92013،092،95015،880،330 سرجوش

D "=20 1212،372،12014،484،00017،571،740 سرجوش

D "=24 1314،729،76017،261،18020،956،570 سرجوش

D "=26 1415،911،61018،652،23022،650،010 سرجوش

D "=28 1517،087،68020،044،71024،342،850 سرجوش

D "=30 1618،266،06021،432،29026،034،840 سرجوش

D "=32 1719،443،00022،818،13027،723،920 سرجوش

D "=34 1820،623،69024،208،01029،418،220 سرجوش

D "=36 1921،799،47025،597،61031،110،200 سرجوش

D "=38 2022،979،30026،989،24032،805،070 سرجوش

D "=40 2124،157،11028،376،81034،495،030 سرجوش

D "=42 2225،336،94029،766،41036،187،020 سرجوش

D "=44 2326،514،17031،157،46037،881،310 سرجوش

D "=46 2427،692،54032،545،04039،573،300 سرجوش

D "=48 2528،870،63033،937،52041،268،170 سرجوش

D "=50 2630،050،46035،328،00042،961،030 سرجوش

D "=52 2731،225،38036،711،81044،648،950 سرجوش

D "=54 2832،406،65038،102،85046،341،510 سرجوش

D "=56 2933،581،85039،490،42048،031،470 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M اينچ2اسپول ها - كربن استيل - كوچكتر از  PFSFCT1
023260

گروه كد

فصل دوم -  لوله كشي -  پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D < "  1 01487،920 سرجوش

" < D < "1  =   2 02655،270 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

لوله کشی

فصل سوم – لوله کشی روزمينی

١–    عمليات موضوع ردیف های این فصل، اجرای آامل لوله آشی در روی زمين شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، نصب در محل و جوشكاری می باشد آه به
.شرح زیر تقسيم بندی شده  اند

.نصب و جوشكاری لوله ها و اسپول ها در محدوده  تلمبه خانه ها١–١
ــ  هزینه عمليات لوله آشی( نصب و جوشكاری) با قطر ٢ اینچ باالتر از بخش هایی آه پيش ساخت شده باشد(اسپول) و یا با استفاده از قطعات از لوله
مستقيم اجرا شود، بر اساس واحد ”سرجوش” اجرا شده در محل نصب محاسبه می شود. بدیهی است هزینه ”سرجوش های” اجرا شده در ساخت

.اسپول ها، جداگانه و براساس ردیف های فصل دوم محاسبه می شود
ــ  هزینه بستن فلنج ها آه قطعات مرتبط با آنها قبًال در محل خود نصب شده اند، بصورت ردیف های جداگانه و براساس ” تعداد فلنج ” محاسبه

.می شود
.ــ  در قيمت ردیف های موضوع این بند، اثر ارتفاع بطور متوسط منظور شده است از این رو، بابت ارتفاع هزینه اضافی محاسبه نمی شود

.نصب و جوشكاری لوله ها در انبارهای نفت منطقه ای١–٢
ــ  هزینه عمليات لوله آشی انبارهای نفت منطقه ای از ردیف های موضوع این بند محاسبه می گردد. چنانچه در لوله آشی انبارها نياز به پيش ساخت

.قطعات لوله آشی باشد، هزینه آن از ردیف های پيش ساخت(فصل دوم) محاسبه می شود
.ــ  واحد اندازه گيری لوله آشی ”سرجوش” می باشد

(FIELD FABRICATE & ERECT)ساخت و نصب لوله در محل آار١–٣
) و لوله آشی گالوانيزه بهTRACINGــ هزینه لوله آشی با لوله های از جنس فوالد آربن دار و فوالد زنگ نزن با قطر آمتر از ٢ اینچ و لوله آشی حرارتی(

.قطرهای مختلف از ردیف های این بخش محاسبه می گردد
از ردیف های این فصل محاسبه می شود. (MANIFOLD)، لوله آشی های الزم تا محل چندراهه(STEAM TRACING)ــ  در مورد لوله آشی حرارتی

.مربوط از فصل ٢ (پيش ساخت) و نصب آن از بند بعدی همين فصل(نصب ملحقات واقع در مسير خط) محاسبه می شود MANIFOLD ساخت
ــ  واحد اندازه گيری ردیف های موضوع این بند برای تمامی مصالح مختلف به استثنای لوله های رزینی ”مترطول”  لوله آشی انجام شده و در مورد

 .سراتصال” باشد”، (RTRP) ”لوله های ”رزینی
، هزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسير لوله آشی های(STEAM TRACING)لوله آشی حرارتی  MANIFOLD ــ  به استثنای ساخت و نصب

.موضوع این بند(از قبيل شيرآالت، فلنج ها ، …)، در قيمت ردیف های لوله آشی منظور شده است و از بابت آنها هزینه اضافی محاسبه نمی شود
نصب ملحقات واقع در مسير لوله آشی ها١–٤

.ــ  هزینه نصب اقالمی از قبيل انواع شيرآالت، شيرهای آنترل، … از ردیف های موضوع این بند محاسبه می شود
محاسبه می شود. هزینه های جوشكاری و  (LIFTING & ERECTING)ــ قيمت ردیف های موضوع این بند، فقط برای باالبردن و استقرار در محل نصب

.یا اتصال فلنج های این قبيل قطعات بصورت ”سرجوش” و یا ” تعداد فلنج” از ردیف های موضوع بند ١–١  و یا ١–٢ محاسبه می شود
ــ  هزینه آاليبراسيون و یا آنترل مشخصات فنی وسایل ابزاردقيق(شيرهای آنترل، اریفيس ها و …)  براساس ردیف های مربوط در فهرست بهای گروه

.آارهای ابزاردقيق و هزینه نصب  آنها، براساس ردیف های موضوع این بند محاسبه می شود
٢–    هزینه سایر عمليات تكميلی لوله آشی شامل  آزمایش های رادیوگرافی، هيدرواستاتيك و … ، همچنين عمليات پيش گرم آردن و تنش زدایی جوشكاری ها

.براساس ردیف های فصل ”آارهای تكميلی لوله آشی” محاسبه می شود
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3

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

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشكاري - در تلمبه خانه ها - كربن استيل(اتصاالت جوشي) M AGFE CS1 01
030160

گروه كد

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

D "=2 015،419،9106،083،2900 سرجوش

D "=3 026،784،7207،661،2700 سرجوش

D "=4 037،888،2909،126،78011،092،440 سرجوش

D "=5 049،169،68010،616،84012،904،300 سرجوش

D "=6 0510،234،15011،852،31014،405،360 سرجوش

D "=8 0612،722،75014،740،21017،929،190 سرجوش

D "=10 0715،862،10018،457،48023،854،650 سرجوش

D "=12 0818،785،86021،755،14026،446،770 سرجوش

D "=14 0921،915،12025،378،53030،855،100 سرجوش

D "=16 1024،739،13028،701،15034،895،540 سرجوش

D "=18 1127،573،19032،030،68038،944،700 سرجوش

D "=20 1230،398،77035،351،96042،994،100 سرجوش

D "=24 1336،058،41042،007،26051،088،190 سرجوش

D "=26 1438،898،53045،331،45055،136،260 سرجوش

D "=28 1541،724،11048،658،32059،187،000 سرجوش

D "=30 1644،561،07051،983،84063،227،440 سرجوش

D "=32 1747،382،17055،303،07067،268،970 سرجوش

D "=34 1850،223،62058،630،18071،325،770 سرجوش

D "=36 1953،044،72061،951،22075،367،780 سرجوش

D "=38 2055،884،84065،282،56079،416،950 سرجوش

D "=40 2158،707،27068،603،61083،461،870 سرجوش

D "=42 2261،544،48071،927،56087،502،310 سرجوش

D "=44 2364،370،06075،260،48091،559،100 سرجوش

D "=46 2467،207،03078،580،19095،604،020 سرجوش

D "=48 2570،031،28081،909،96099،657،670 سرجوش

D "=50 2672،871،15085،237،060103،702،830 سرجوش

D "=52 2775،693،83088،553،630107،743،030 سرجوش

D "=54 2878،530،80091،880،250111،791،960 سرجوش

D "=56 2981،356،38095،205،780125،768،990 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

C [1] 1C [2] 2C [3] 3

CLASS < = 600<CLASS <600 = 1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشكاري - در تلمبه خانه ها - بستن فلنج ها M AGFE FG1 01
030260

گروه كد

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

D "=2 01132،560165،040197،520 سرجوش

D "=3 02197،520247،560297،600 سرجوش

D "=4 03263،360329،200395،920 سرجوش

D "=5 04329،200411،720494،240 سرجوش

D "=6 05395،920494،240593،440 سرجوش

D "=8 06528،470660،150791،830 سرجوش

D "=10 07660،150825،190989،350 سرجوش

D "=12 08791،830989،3501،173،710 سرجوش

D "=14 09923،5101،154،3900 سرجوش

D "=16 101،055،1901،319،4300 سرجوش

D "=18 111،187،7501،484،4700 سرجوش

D "=20 121،319،4301،649،5100 سرجوش

D "=24 131،583،6701،979،5900 سرجوش

D "=26 141،715،3502،144،6200 سرجوش

D "=28 151،847،0302،308،7900 سرجوش

D "=30 161،979،5902،473،8200 سرجوش

D "=32 172،110،3902،638،8600 سرجوش

D "=34 182،242،9502،803،9000 سرجوش

D "=36 192،374،6202،968،0600 سرجوش

D "=38 202،506،3003،133،1000 سرجوش

D "=40 212،638،8603،298،1400 سرجوش

D "=42 222،771،4203،463،1800 سرجوش

D "=44 232،902،2203،628،2200 سرجوش

D "=46 243،034،7803،793،2500 سرجوش

D "=48 253،166،4603،958،2900 سرجوش

D "=50 263،298،1404،123،3300 سرجوش

D "=52 273،429،8204،287،4900 سرجوش

D "=54 283،562،3804،452،5300 سرجوش

D "=56 294،345،4304،617،5700 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2

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

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشكاري - در انبارهاي نفت منطقه اي - كربن استيل M AGFE CS1 02
031160

گروه كد

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

D "=2 013،924،7704،570،760 سرجوش

D "=3 025،310،4706،172،540 سرجوش

D "=4 036،442،7207،730،350 سرجوش

D "=5 047،585،9209،090،810 سرجوش

D "=6 058،622،47010،345،560 سرجوش

D "=8 0611،182،76013،404،010 سرجوش

D "=10 0713،625،37016،524،180 سرجوش

D "=12 0815،932،97019،115،480 سرجوش

D "=14 0918،600،02022،302،710 سرجوش

D "=16 1021،244،24025،491،510 سرجوش

D "=18 1123،905،00028،678،740 سرجوش

D "=20 1226،552،34031،864،370 سرجوش

D "=24 1331،864،37038،237،240 سرجوش

D "=26 1434،529،06041،423،670 سرجوش

D "=28 1537،176،40044،615،630 سرجوش

D "=30 1639،840،33047،797،340 سرجوش

D "=32 1742،482،95050،976،730 سرجوش

D "=34 1845،150،00054،167،080 سرجوش

D "=36 1947،795،78057،353،520 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

C [1] 1C [2] 2C [3] 3

CLASS < = 600<CLASS <600 = 1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشكاري - در انبارهاي نفت منطقه اي - بستن فلنج ها M AGFE FG1 02
031260

گروه كد

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

D "=2 01128،040159،410190،780 سرجوش

D "=3 02190،780239،110287،440 سرجوش

D "=4 03254،380317،970382،410 سرجوش

D "=5 04317،970397،670477،380 سرجوش

D "=6 05382،410477،380573،190 سرجوش

D "=8 06510،450637،630764،820 سرجوش

D "=10 07637،630797،040955،600 سرجوش

D "=12 08764،820955،6001،133،660 سرجوش

D "=14 09892،0101،115،0100 سرجوش

D "=16 101،019،2001،274،4200 سرجوش

D "=18 111،147،2301،433،8300 سرجوش

D "=20 121،274،4201،593،2400 سرجوش

D "=24 131،529،6401،912،0500 سرجوش

D "=26 141،656،8302،071،4600 سرجوش

D "=28 151،784،0202،230،0200 سرجوش

D "=30 161،912،0502،389،4300 سرجوش

D "=32 172،038،3902،548،8400 سرجوش

D "=34 182،166،4302،708،2500 سرجوش

D "=36 192،293،6202،866،8100 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M اينچ2ساخت و نصب در محل - كربن استيل - كوچكتر از  AGFFCS1
032160

گروه كد

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

D< "1 011،084،490 متر

" < D < "1  =   2 021،462،340 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - گالوانيزه M AGFFGV1
032260

گروه كد

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

D< "1 01420،520 متر

" < D < "1  =   2 02473،080 متر

D " = 2,5 03503،910 متر

D " = 3 04605،120 متر

D "= 4 05756،220 متر

D "= 6 061،007،820 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M اينچ2ساخت و نصب در محل - فوالد ضد زنگ - كوچكتر از  AGFFSS1
032360

گروه كد

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

D< "1 011،372،640 متر

" < D < "1  =   2 021،849،360 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - لوله كشي حرارتي M AGFFST1
032460

گروه كد

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

D< "1 01211،800 متر

" < D < "1  =   2 02274،550 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

C [1] 1C [2] 2C [3] 3

CLASS < = 600<CLASS <600 = 1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

D> )2=نصب شير آالت و ساير ملحقات - شير/ صافي/ مفصل انبساط ( M AGIP1 01
033160

گروه كد

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

D "=2 01208،930259،850312،520 عدد

D "=3 02312،520389،770467،900 عدد

D "=4 03416،110519،700624،160 عدد

D "=5 04519،700650،500780،420 عدد

D "=6 05624،160780،420936،680 عدد

D "=8 061،420،1601،776،4802،132،800 عدد

D "=10 071،776،4802،222،5202،666،000 عدد

D "=12 082،132،8002،666،0003،165،880 عدد

D "=14 092،489،1203،109،4800 عدد

D "=16 102،845،4403،555،5200 عدد

D "=18 113،199،2003،999،0000 عدد

D "=20 123،555،5204،442،4800 عدد

D "=24 134،265،6005،332،0000 عدد

D "=26 145،582،7406،976،8600 عدد

D "=28 156،010،9807،514،5100 عدد

D "=30 166،442،3508،052،1500 عدد

D "=32 176،870،5908،586،6700 عدد

D "=34 187،298،8309،124،3100 عدد

D "=36 1913،035،54016،293،1100 عدد

D "=38 2013،757،69017،194،4700 عدد

D "=40 2114،479،83018،101،1100 عدد

D "=42 2215،207،25019،007،7500 عدد

D "=44 2319،339،14024،173،9200 عدد

D "=46 2420،213،66025،268،8600 عدد

D "=48 2521،095،30026،363،7900 عدد

D "=50 2621،976،94027،472،9500 عدد

D "=52 2722،851،47028،575،0000 عدد

D "=54 2823،733،10029،662،8200 عدد

D "=56 2924،607،63030،757،7600 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

C [1] 1C [2] 2C [3] 3

CLASS < = 600<CLASS <600 = 1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و ساير ملحقات - شيرهاي كنترل - فلنجي M AGIP1 03
033260

گروه كد

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

D< " 2 01220،34000 عدد

D "=2 02250،190312،520375،730 عدد

D "=3 03374،850467،900561،830 عدد

D "=4 04499،510624،160749،700 عدد

D "=5 05624،160780،420936،680 عدد

D "=6 06749،700936،6801،123،670 عدد

D "=8 071،707،2702،132،8002،558،340 عدد

D "=10 082،132،8002،666،0003،196،640 عدد

D "=12 092،558،3403،196،6403،799،050 عدد

D "=14 102،989،0003،729،8400 عدد

D "=16 113،414،5304،265،6000 عدد

D "=18 123،840،0704،798،8000 عدد

D "=20 134،265،6005،329،4400 عدد

D "=24 145،119،2306،398،4000 عدد

D "=26 156،698،6708،374،1100 عدد

D "=28 167،214،4309،018،0400 عدد

D "=30 177،730،1909،661،9600 عدد

D "=32 188،245،95010،305،8800 عدد

D "=34 198،758،59018،470،0900 عدد

D "=36 2015،639،48019،545،4000 عدد

D "=38 2116،509،22020،636،5300 عدد

D "=40 2217،378،96021،722،3900 عدد

D "=42 2318،248،70022،808،2400 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و ساير ملحقات - مانيفلدهاي لوله كشي حرارتي M AGIP1 02
033360

گروه كد

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

D "= 2 01775،140 عدد

D "= 2,5 02852،980 عدد

D " = 3 031،007،570 عدد

D " = 4 041،163،250 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

TRAP - (سايت گالس) نصب شير آالت و ساير ملحقات - ارتفاع نما M AGIP1 05
033460

گروه كد

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

D< " 2 01241،140 عدد

D "= 2 02301،640 عدد

D " = 3 03452،450 عدد

D " = 4 04602،420 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و ساير ملحقات - هايدرانت - مانيتور M AGIP1 04
033560

گروه كد

فصل سوم -  لوله كشي -  لوله كشي روزميني

STANDARD SIZE 011،212،500 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

لوله کشی

فصل چهارم – لوله کشی زیرزمينی

١–    عمليات موضوع ردیف های این فصل، اجرای آامل لوله آشی در زیر زمين شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، سرهم آردن و جوشكاری و نصب در
.داخل ترانشه می باشد

) و خاآریزی( خاك نرم و ماسه زیر و اطراف لوله ها) ، بطور جداگانه از فهرست بهای واحد پایه٢PIT–    هزینه حفر ترانشه و ساختن محفظه نصب شير آالت(
.رشته ابنيه محاسبه می شود ليكن هزینه زیرسازی لوله ها برای استقرار لوله ها در داخل ترانشه، در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

.٣–    هزینه نصب شيرها در داخل محفظه مربوط بطور جداگانه از ردیف های مربوط محاسبه می شود
.٤–    در مورد لوله های پلی اتيلن، قيمت های ردیف های مربوط به لوله های پلی اتيلن برای انواع اتصاالت اعم از جوش و یا فلنجی محاسبه می شود

مورد نياز  SEAL WELD ٥–    در قيمت ردیف های لوله آشی گالوانيزه، هزینه ”جوشكاری آب بندی” منظور نشده است. هرگاه طبق مشخصات فنی اجرای
.باشد، هزینه آن جداگانه محاسبه می شود

) ساختمان ها می باشد. هزینه لوله آشی های تأسيساتی٦LINE–    محدوده آارهای لوله آشی زیرزمينی این فصل مربوط به خارج از محدوده(
.ساختمان ها در داخل محدوده آنها، براساس فهرست بهای واحد پایه رشته تأسيسات مكانيكی محاسبه می شود

٧–    واحد اندازه گيری لوله آشی های با مصالح فوالد آربن دار به قطر ٢ اینچ و باالتر ، ”سرجوش” و در سایر انواع مصالح لوله آشی گالوانيزه و لوله آشی با
.مصالح فوالد آربن دار به قطر آمتر از ٢ اینچ ”مترطول” و در مورد شيرها ”عدد” می  باشد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

"THK< 0,375=  اينچ و باالتر2كربن استيل  M UGCSS1 1
040160

گروه كد

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

D "=2 014،116،550 سرجوش

D "=3 025،425،590 سرجوش

D "=4 036،527،400 سرجوش

D "=5 047،643،980 سرجوش

D "=6 059،457،550 سرجوش

D "=8 0611،900،600 سرجوش

D "=10 0714،694،160 سرجوش

D "=12 0816،704،950 سرجوش

D "=14 0919،791،440 سرجوش

D "=16 1022،172،220 سرجوش

D "=18 1124،565،590 سرجوش

D "=20 1226،947،200 سرجوش

D "=24 1331،722،050 سرجوش

D "=26 1434،802،690 سرجوش

D "=28 1537،185،110 سرجوش

D "=30 1639،576،730 سرجوش

D "=32 1741،959،270 سرجوش

D "=34 1844،350،050 سرجوش

D "=36 1946،734،120 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T "<THK< 0375 : اينچ و باالتر2كربن استيل  =0625 M UGCSS1 2
040260

گروه كد

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

D "=2 014،580،100 سرجوش

D "=3 026،043،140 سرجوش

D "=4 037،543،010 سرجوش

D "=5 048،833،440 سرجوش

D "=6 0510،810،150 سرجوش

D "=8 0613،653،270 سرجوش

D "=10 0718،324،100 سرجوش

D "=12 0819،318،920 سرجوش

D "=14 0922،836،190 سرجوش

D "=16 1025،655،160 سرجوش

D "=18 1128،480،840 سرجوش

D "=20 1231،304،650 سرجوش

D "=24 1336،950،940 سرجوش

D "=26 1440،462،950 سرجوش

D "=28 1543،288،510 سرجوش

D "=30 1646،109،960 سرجوش

D "=32 1748،926،680 سرجوش

D "=34 1851،754،720 سرجوش

D "=36 1954،576،990 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T "<THE< 0625 : اينچ و باالتر2كربن استيل  1 M UGCSS1 3
040360

گروه كد

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

D "=4 039،034،520 سرجوش

D "=5 0410،590،860 سرجوش

D "=6 0512،852،030 سرجوش

D "=8 0616،284،730 سرجوش

D "=10 0721،973،880 سرجوش

D "=12 0823،144،120 سرجوش

D "=14 0927،304،150 سرجوش

D "=16 1030،732،770 سرجوش

D "=18 1134،165،730 سرجوش

D "=20 1237،598،360 سرجوش

D "=24 1344،465،590 سرجوش

D "=26 1448،623،640 سرجوش

D "=28 1552،061،440 سرجوش

D "=30 1655،491،710 سرجوش

D "=32 1758،913،360 سرجوش

D "=34 1862،354،330 سرجوش

D "=36 1965،782،130 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فوالد گالوانيزه M UGGV1
040460

گروه كد

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

D< "1 01489،970 متر

" < D < "1  =   2 02550،860 متر

D " = 2,5 03587،970 متر

D " = 3 04705،220 متر

D "= 4 05881،380 متر

D "= 6 061،175،360 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

چدني و داكتيل M UGCI1
040560

گروه كد

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

D "=3 01800،610 متر

D "=4 02880،170 متر

D "=5 03990،340 متر

D "=6 041،340،540 متر

D "=8 051،489،740 متر

D "=10 061،596،300 متر

D "=12 071،676،230 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پلي اتيلن M UGPE1
040660

گروه كد

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

D MM= 40 01299،320 متر

D MM= 50 02344،120 متر

D MM= 56 03366،520 متر

D MM= 63 04381،210 متر

D MM= 75 05384،680 متر

D MM= 90 06392،510 متر

D MM= 110 07490،290 متر

D MM= 125 08537،120 متر

D MM= 160 09540،310 متر

D MM= 200 10594،080 متر

D MM= 250 11674،950 متر

D MM= 315 12728،710 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آز بست M UGAB1
040760

گروه كد

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

D MM= 150 01742،930 متر

D MM= 200 02937،510 متر

D MM= 250 031،124،390 متر

D MM= 300 041،282،510 متر

D MM= 350 051،408،290 متر

D MM= 400 061،524،630 متر

D MM= 450 071،612،980 متر

D MM= 500 081،670،400 متر

D MM= 600 091،872،920 متر

40



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M اينچ2كربن استيل زير UGLT1
040860

گروه كد

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

D< "1 011،248،280 متر

" < D < "1  =   2 021،628،860 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS < =نصب شير آالت داخل چاهك 600 M UGVIC1 1
041160

گروه كد

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

D< "2 01520،620 عدد

D "=2 02725،120 عدد

D "=3 031،086،400 عدد

D "=4 051،448،530 عدد

D "=5 061،810،660 عدد

D "=6 072،172،790 عدد

D "=8 093،712،260 عدد

D "=10 104،640،000 عدد

D "=12 115،567،730 عدد

D "=14 126،498،090 عدد

D "=16 137،425،830 عدد

D "=18 148،353،570 عدد

D "=20 159،281،300 عدد

D "=24 1611،138،090 عدد

D "=26 1711،657،080 عدد

D "=28 1812،550،370 عدد

D "=30 1913،448،590 عدد

D "=32 2014،343،520 عدد

D "=34 2115،240،090 عدد

D "=36 2221،868،510 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T <CLASS < 600 :نصب شير آالت داخل چاهك = 1500 M UGVIC1 2
041260

گروه كد

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

D< "2 01650،130 عدد

D "=2 02905،760 عدد

D "=3 031،357،360 عدد

D "=4 051،810،660 عدد

D "=5 062،263،110 عدد

D "=6 072،716،420 عدد

D "=8 094،640،000 عدد

D "=10 105،802،290 عدد

D "=12 116،960،650 عدد

D "=14 128،121،630 عدد

D "=16 139،281،300 عدد

D "=18 1410،443،600 عدد

D "=20 1511،600،650 عدد

D "=24 1613،922،610 عدد

D "=26 1714،570،120 عدد

D "=28 1815،688،370 عدد

D "=30 1916،809،910 عدد

D "=32 2017،929،810 عدد

D "=34 2119،051،340 عدد

D "=36 2227،333،960 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS> 1500نصب شير آالت داخل چاهك M UGVIC1 3
041360

گروه كد

فصل چهارم -  لوله كشي -  لوله كشي زيرزميني

D< "2 01780،500 عدد

D "=2 021،087،250 عدد

D "=3 031،630،020 عدد

D "=4 052،172،790 عدد

D "=5 062،716،420 عدد

D "=6 073،259،190 عدد

D "=8 095،567،730 عدد

D "=10 106،960،650 عدد

D "=12 118،261،840 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

لوله کشی

فصل پنجم – عمليات تکميلی لوله کشی

١–    ردیف های موضوع این فصل هزینه اجرای عملياتی است آه پس از اتمام آامل آارهای ساخت، نصب و جوشكاری لوله ها(فصل های اول تا چهارم)
برای تكميل آارها طبق مشخصات فنی آارهای لوله آشی مورد نياز می باشد آه بسته به مورد و براساس مشخصات فنی و نظر مهندس مشاور

.انجام می شود
٢–     هزینه انجام  آزمایش های آنترل جوش ها و به روش های مافوق صوت، ذرات مغناطيسی و مایع نفوذی، براساس ردیف های فهرست بهای ژنوتكنيك و

.مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی محاسبه می شود
.٣–    تأمين اسيد مورد نياز در آارهای اسيدشوئی بعهده آارفرما می  باشد

.٤–    هزینه های چشمه رادیوگرافی و تهيه تاریكخانه، در قيمت ردیف آنترل جوش ها به روش پرتونگار منظور شده است
٥–    هزینه تأمين آب مورد نياز آزمایش های هيدرواستاتيك در محدوده محل اجرای آار و به فاصله حداآثر ٥ آيلومتر از محل مصرف به عهده آارفرماست

.ولی انتقال آن در داخل این محدوده به عهده پيمانكار است
٦–    واحد اندازه گيری در مورد ردیف های پرتونگاری و پيش گرم آردن و پس گرم آردن ( تنش زدایی ) ،  جمع اینچ قطر محل های مورد آزمایش، و در مورد

.ردیف های آزمایش های هيدرواستاتيك و اسيد شویی جمع اینچ متر شبكه های لوله آشی مورد آزمایش و اسيد شویی می باشد
٧–    هزینه های فيلم رادیوگرافی و داروی ظهور و ثبوت در قيمت ردیف ها منظور نگردیده است.
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايشات پرتو نگاري M CWGR1
050160

گروه كد

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

ALL SIZES 01640،750 اينچ/قطر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشكاريها - توسط شعله M CWPH1 01
052160

گروه كد

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

ALL SIZES 01212،410 اينچ/قطر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشكاريها - به روش الكتريكي M CWPH1 02
052260

گروه كد

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

ALL SIZES 01768،110 اينچ/قطر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

P W H T)عمليات تنش زدائي. . ) - توسط شعله. M CWPW1 01
053160

گروه كد

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

CARBON STEEL BELOW  
" ND2  

011،131،340 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

P W H T)عمليات تنش زدائي. . ) - به روش الكتريكي - در محل نصب. M CWPW FL1 02
053260

گروه كد

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

D "=0,5 017،696،860 سرجوش

D "=0,75 027،830،720 سرجوش

D "=1 037،962،090 سرجوش

D "=1,5 048،241،600 سرجوش

D "=2 058،503،410 سرجوش

D "=2,5 068،782،300 سرجوش

D "=3 079،045،450 سرجوش

D "=4 089،580،460 سرجوش

D "=5 0910،119،090 سرجوش

D "=6 1010،665،890 سرجوش

D "=8 1121،128،360 سرجوش

D "=10 1222،649،950 سرجوش

D "=12 1324،170،410 سرجوش

D "=14 1437،236،370 سرجوش

D "=16 1539،219،960 سرجوش

D "=18 1641،181،330 سرجوش

D "=20 1743،155،820 سرجوش

D "=24 1847،090،530 سرجوش

D "=26 1963،922،430 سرجوش

D "=28 2066،349،070 سرجوش

D "=30 2168،761،610 سرجوش

D "=32 2271،181،770 سرجوش

D "=34 2373،607،270 سرجوش

D "=36 2477،539،570 سرجوش

D "=38 2579،965،870 سرجوش

D "=40 2682،377،260 سرجوش

D "=42 2787،208،820 سرجوش

D "=44 2889،617،150 سرجوش

D "=46 2992،038،440 سرجوش

D "=48 3094،462،810 سرجوش

D "=50 3196،862،380 سرجوش

D "=52 3299،296،640 سرجوش

D "=54 33101،701،550 سرجوش

D "=56 34104،134،680 سرجوش

50



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

P W H T)عمليات تنش زدائي. . ) - به روش الكتريكي در كارگاه. M CWPW SH1 02
053360

گروه كد

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

D "=0,5 017،061،510 سرجوش

D "=0,75 027،152،640 سرجوش

D "=1 037،243،980 سرجوش

D "=1,5 047،431،210 سرجوش

D "=2 057،608،930 سرجوش

D "=2,5 067،800،710 سرجوش

D "=3 077،981،110 سرجوش

D "=4 088،348،340 سرجوش

D "=5 098،715،770 سرجوش

D "=6 109،085،270 سرجوش

D "=8 1118،076،870 سرجوش

D "=10 1219،116،950 سرجوش

D "=12 1320،163،530 سرجوش

D "=14 1431،140،750 سرجوش

D "=16 1532،494،230 سرجوش

D "=18 1633،834،040 سرجوش

D "=20 1735،185،840 سرجوش

D "=24 1837،878،580 سرجوش

D "=26 1951،596،110 سرجوش

D "=28 2053،252،390 سرجوش

D "=30 2154،902،190 سرجوش

D "=32 2256،554،260 سرجوش

D "=34 2358،217،030 سرجوش

D "=36 2461،280،580 سرجوش

D "=38 2562،939،930 سرجوش

D "=40 2664،589،730 سرجوش

D "=42 2765،103،690 سرجوش

D "=44 2869،549،030 سرجوش

D "=46 2971،206،450 سرجوش

D "=48 3072،857،380 سرجوش

D "=50 3174،506،040 سرجوش

D "=52 3276،164،600 سرجوش

D "=54 3377،815،540 سرجوش

D "=56 3479،479،440 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايشات هيدرو استاتيك - تحت فشار M CWHT1 01
054160

گروه كد

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

ALL SIZES 0184،960 اينچ/متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايشات هيدرو استاتيك - بدون فشار M CWHT1 02
054260

گروه كد

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

ALL SIZES 0112،580 اينچ/متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايشات با هواي فشرده M CWAT1
055160

گروه كد

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

D< "2 0192،810 اينچ/متر

D> "=2 0251،980 اينچ/متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسيد شوئي M CWCC1
056160

گروه كد

فصل پنجم -  لوله كشي -  عمليات تكميلي لوله كشي

ALL SIZES 01943،690 اينچ/متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم -  لوله كشي -  عمليات پيش راه اندازي لوله كشي

لوله کشی

فصل ششم – عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

١–     هزینه عمليات پيش راه اندازی لوله آشی در گروه های پيش راه اندازی خطوط لوله آشی ، پيش راه اندازی ملحقات لوله آشی( شيرها، اریفيس ها و
.صافی ها) طبقه بندی شده است

(SPRING HANGER)٢–    هزینه تمامی آارهای مورد نياز پيش راه اندازی خطوط لوله آشی از جمله: فالشينگ خطوط، بازآردن تكيه گاه ها و آویزهای موقت
و بطور آلی آارهای متعارف مورد نياز (REINSTATEMENT)های مربوطGASKET ، بستن مجدد فلنج ها و نصب(LEAK TEST)، آزمایش نشت یابی

.پيش راه اندازی طبق مشخصات فنی در قيمت ردیف های منظور شده است
٣–    هزینه تمامی عمليات پيش راه اندازی برای شيرهای آنترل و اطمينان، از جمله بارآردن، نصب قطعات موقت، جایگزین آنها( به منظور انجام آارهای
پيش راه اندازی خطوط)، نصب مجدد و انجام آنترل های نهایی برای صافی ها از جمله نصب توری های موقت و دائم و برای اریفيس ها، بازآردن

.و به طور آلی آارهای متعارف مورد نياز پيش راه اندازی این گونه اقالم، در قيمت ردیف ها منظور شده است (LINE BREAKING)اریفيس ها، و اجرای
٤–     واحد اندازه گيری عمليات پيش راه اندازی خطوط لوله آشی ”اینچ –متر” آامل مسيرهای لوله آشی و برای شيرآالت، اریفيس ها و صافی ها جمع ”اینچ

.- قطر” آنها می باشد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم -  لوله كشي -  عمليات پيش راه اندازي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

C [1] 1C [2] 2C [3] 3

CLASS < = 600<CLASS <600 = 1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهاي كنترل و اندازه گيرها M PRCV1
060160

گروه كد

فصل ششم -  لوله كشي -  عمليات پيش راه اندازي لوله كشي

D< "=12 01445،800557،420668،810 اينچ/قطر

D> "12 02586،430733،1900 اينچ/قطر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم -  لوله كشي -  عمليات پيش راه اندازي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صافي ها M PRST1
061160

گروه كد

فصل ششم -  لوله كشي -  عمليات پيش راه اندازي لوله كشي

CLASS<=600 01147،230 اينچ/قطر

<CLASS<600 =1500 02183،970 اينچ/قطر

CLASS>1500 03220،840 اينچ/قطر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم -  لوله كشي -  عمليات پيش راه اندازي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صفحات اريفيس M PROP1
062160

گروه كد

فصل ششم -  لوله كشي -  عمليات پيش راه اندازي لوله كشي

CLASS<=600 01113،030 اينچ/قطر

<CLASS<600 =1500 02141،350 اينچ/قطر

CLASS>1500 03167،760 اينچ/قطر

59



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم -  لوله كشي -  عمليات پيش راه اندازي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

C [1] 1C [2] 2C [3] 3

CLASS < = 600<CLASS <600 = 1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهاي اطمينان M PRSV1
063160

گروه كد

فصل ششم -  لوله كشي -  عمليات پيش راه اندازي لوله كشي

D< "=12 01429،770537،040644،540 اينچ/قطر

D> "12 02562،720703،4600 اينچ/قطر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم -  لوله كشي -  عمليات پيش راه اندازي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط لوله كشي M PRPI1
064160

گروه كد

فصل ششم -  لوله كشي -  عمليات پيش راه اندازي لوله كشي

ALL SIZES 0129،510 اينچ/متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

لوله کشی

 فصل هفتم – آارهای متفرقه لوله آشی

١–قيمت ردیف های خمكاری لوله ها قيمت متوسط هر مترلوله خم شده برای تمام شعاع ها و زاویه های خمكاری می باشد
.

.٢–واحد اندازه گيری ”فلنج / اتصال جدا آننده” ، ”عدد” می باشد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS < = بستن فلنج هاي جدا كننده   600 M MSIFC1 1
070160

گروه كد

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

D "=2 01266،290 سرجوش

D "=3 02399،860 سرجوش

D "=4 03532،580 سرجوش

D "=5 04666،150 سرجوش

D "=6 05798،870 سرجوش

D "=8 061،065،160 سرجوش

D "=10 071،331،450 سرجوش

D "=12 081،597،740 سرجوش

D "=14 091،864،030 سرجوش

D "=16 102،130،310 سرجوش

D "=18 112،396،600 سرجوش

D "=20 122،662،890 سرجوش

D "=24 133،195،470 سرجوش

D "=26 143،462،620 سرجوش

D "=28 153،728،910 سرجوش

D "=30 163،995،200 سرجوش

D "=32 174،261،490 سرجوش

D "=34 184،527،780 سرجوش

D "=36 194،794،060 سرجوش

D "=38 205،060،350 سرجوش

D "=40 215،326،640 سرجوش

D "=42 225،592،930 سرجوش

D "=44 235،859،220 سرجوش

D "=46 246،125،510 سرجوش

D "=48 256،391،800 سرجوش

D "=50 266،658،090 سرجوش

D "=52 276،924،380 سرجوش

D "=54 287،190،670 سرجوش

D "=56 297،456،960 سرجوش
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

C < CLASS < 1500 =   600 :بستن فلنج هاي جدا كننده M MSIFC1 2
070260

گروه كد

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

D "=2 01333،930 سرجوش

D "=3 02500،040 سرجوش

D "=4 03666،150 سرجوش

D "=5 04831،400 سرجوش

D "=6 05999،230 سرجوش

D "=8 061،331،450 سرجوش

D "=10 071،665،380 سرجوش

D "=12 081،997،600 سرجوش

D "=14 092،330،670 سرجوش

D "=16 102،662،890 سرجوش

D "=18 112،996،830 سرجوش

D "=20 123،329،040 سرجوش

D "=24 133،995،200 سرجوش

D "=26 144،328،270 سرجوش

D "=28 154،660،490 سرجوش

D "=30 164،994،420 سرجوش

D "=32 175،326،640 سرجوش

D "=34 185،659،720 سرجوش

D "=36 195،991،940 سرجوش

D "=38 206،325،870 سرجوش

D "=40 216،658،090 سرجوش

D "=42 226،992،020 سرجوش

D "=44 237،324،240 سرجوش

D "=46 247،657،320 سرجوش

D "=48 257،989،540 سرجوش

D "=50 268،323،470 سرجوش

D "=52 278،655،690 سرجوش

D "=54 288،988،760 سرجوش

D "=56 299،320،980 سرجوش
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS > 1500  بستن فلنج هاي جدا كننده M MSIFC1 3
070360

گروه كد

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

D "=2 02399،860 سرجوش

D "=3 03600،220 سرجوش

D "=4 05798،870 سرجوش

D "=5 06999،230 سرجوش

D "=6 071،198،730 سرجوش

D "=8 091،597،740 سرجوش

D "=10 101،997،600 سرجوش

D "=12 112،370،060 سرجوش
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب اتصال جداكننده M MSIJ1
071160

گروه كد

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

D "=2 01372،460 عدد

D "=3 02557،410 عدد

D "=4 03744،070 عدد

D "=5 04930،730 عدد

D "=6 051،131،940 عدد

D "=8 062،313،270 عدد

D "=10 072،893،860 عدد

D "=12 083،469،900 عدد

D "=14 094،048،220 عدد

D "=16 104،628،810 عدد

D "=18 115،207،130 عدد

D "=20 125،783،170 عدد

D "=24 136،942،080 عدد

D "=26 147،520،400 عدد

D "=28 158،098،720 عدد

D "=30 168،679،310 عدد

D "=32 179،257،630 عدد

D "=34 189،835،940 عدد

D "=36 1910،414،260 عدد

D "=38 2010،864،860 عدد

D "=40 2111،440،120 عدد

D "=42 2212،010،370 عدد

D "=44 2312،575،620 عدد

D "=46 2413،158،380 عدد

D "=48 2513،728،640 عدد

D "=50 2614،301،400 عدد

D "=52 2714،871،650 عدد

D "=54 2815،444،410 عدد

D "=56 2916،017،160 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب بازوي بارگيري نفت M MSLA1
072160

گروه كد

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

D ": 2 015،705،070 عدد

D ": 3 028،554،850 عدد

D ": 4 0311،407،390 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب اسپرينكلر آتش نشاني M MSSP1
073160

گروه كد

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

ALL SIZES 01338،600 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جعبه آتش نشاني M MSFB1
074160

گروه كد

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

ALL SIZES 013،623،260 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عميات خم كاري لوله M MSBN1
075160

گروه كد

فصل هفتم -  لوله كشي -  كارهاي متفرقه لوله كشي

D ": 2 01369،890 متر

D ": 3 02480،920 متر

D ": 4 03665،870 متر

D ": 5 04859،970 متر

D ": 6 051،003،170 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

 فصل دهم – نصب تجهيزات دوار

١–مبنای تقسيم بندی و تفكيك هزینه نصب پمپ ها و آمپرسورها، نوع اتصال دستگاه و محرآه مربوط(با آوپلينگ یا مستقيم)، قرارگرفتن دستگاه و محرآه
CLOSED ، از نوع METERINGبودن یا نبودن می باشد. پمپ های (INLINE) روی یك شاسی و یا جدا از هم و وضعيت ورودی و خروجی پمپ

COUPLED محسوب می شوند. در تقسيم بندی پمپ ها و آمپرسورها، انواع آنها از نظر مكانيكی(مثلCENTRIFUGAL  و PLUNGER ،GEAR  ،… ) و یا
.سرویس آنها از نظر نوع سيال در هزینه نصب تأثيری ندارد

.٢–هزینه بارگيری و حمل از انبار پيمانكار به محل نصب در قيمت های این فصل منظور شده است
٣–هزینه تأمين انواع ورق های فوالدی و فوالدی زنگ نزن یا برنجی برای پدگذاری و آماده سازی فونداسيون ها و هم محوری در قيمت های این بخش منظور
شده است. در مورد تجهيزات خاصی آه ورق های فوالدی زیرشاسی و یا شيم هم محوری توسط سازندگان آنها تأمين می شود، آاهش بها منظور

.نمی گردد
.٤–هزینه تأمين گروت برای تجهيزات دوار عمومی در قيمت های این فصل منظور نشده است
.٥–قيمت های این فصل برای اجرای مراحل مختلف آار به روش های گوناگون، یكسان است

٦–هزینه نصب محرك تجهيزاتی آه شاسی مجزا دارند، از ردیف های مربوط به محرآه ها و مولدها محاسبه می شود. انتخاب ردیف قيمت برای
 .متحرك(پمپ، آمپرسور و …) در این حالت، وزن تجهيزات دوار، بدون وزن محرك های مربوط می باشد

٧–قيمت های این فصل، هزینه های ساخت و نصب جك بولت های تنظيم الكتروموتورها و پين های مهار تجهيزات روی پداستال ها و یا سوراخ های هواگيری
.روی ورق شاسی را شامل نمی شود ولی تمامی عمليات الزم برای نصب تا پيش راه اندازی را در بر می گيرد

٨–هزینه نصب متعلقات جانبی تجهيزات دوار آه بر روی شاسی اصلی دستگاه نصب می شود در قيمت نصب دستگاه منظور شده  است ليكن در مورد
)،(PACKAGEDسيستم های جانبی از قبيل سيستم روغنكاری مجزا، سيستم های فيلتر هوای ورودی برای توربين های گاز و یا ... به صورت

.هزینه های نصب بسته به نوع تجهيزات جانبی از ردیف های مربوط جداگانه محاسبه می شود
به عنوان مثال آمپرسور سرویس ایجاد برودت یا آمپرسور تراآم گاز تزریقی به چاه آمپرسور انتهای یك پاالیشگاه گاز و … آه محرك آن توربين گازی با

:اجزای منفصله زیر باشد
  آمپرسور یك شاسی٨–١
 و توربين قدرت و گيربكس یك شاسی  GAS GENERATOR  دستگاه٨–٢
  سيستم روغنكاری آمپرسور یك شاسی٨–٣
 یك شاسی  G.G  سيستم روغنكاری توربين قدرت و٨–٤
  آولرهای هوایی روغن به تعداد هر سرویس٨–٥
 PACKAGE یك G.G  محفظه هوای ورودی به٨–٦
 لوله آشی های رابط بين بسته های روغنكاری مختلف و تجهيزات اصلی(آمپرسور و توربين ها) و بين آولرهای هوایی خنك آننده روغن و٨–٧

 بستههای روغنكاری
PACKAGED هزینه بندهای ٨–١ و ٨–٢ از ردیف های نصب تعریف شده در این فصل محاسبه می شود و هزینه بندهای ٨–٣ و ٨–٤ از ردیف نصب

EQUIPMENT محاسبه می گردد. هزینه بند ٨–٥ براساس قيمت نصب آولرهای هوایی و لوله آشی های رابط( بند ٨–٧)، براساس قيمت اقالم 
به عبارت دیگر از نظر عمليات واحد، هر چند این مجموعه متعلق به آمپرسور است ولی هزینه نصب هر یك از.لوله آشی مختلف محاسبه می شود 

.اجزا براساس ردیف جداگانه محاسبه می  شود
.٩–عمليات تكميلی نصب و پيش راه اندازی تجهيزات دوار مشتمل بر آارهای زیر می باشد

هم محوری با متحرك در دو حالت انفصال و اتصال لوله های ورودی و خروجی به متحرك برای حصول اطمينان از محدوده مجاز تنش وارده به٩–١
.دستگاه توسط لوله ها

 OILER  شستشوی محفظه یاتاقان ها با حالل و پرآردن محفظه ها با روغن توصيه شده توسط سازنده و نصب٩–٢
.و گارد محافظ آن COUPLING SPACERنصب٩–٣
در صورت نياز و O–RING  دوران آرام محور برای حصول اطمينان از نصب صحيح آب بند مكانيكی و انواع دیگر آب بندها و نصب یا تعویض٩–٤

.پشت آنها GLAND تنظيم
 از روی محورها و سایر قطعات دیگر  RUST – PREVENTIVE  پاك آردن٩–٥
.لوله های رفت و برگشت آب خنك آننده SIGHT GLASS و چك آردن صحت و آامل بودن آنها و نصب AUXILIARY  نصب لوله های٩–٦
. نصب گاسكت های اصلی لوله  های ورودی و خروجی و سایر لوله های جانبی دیگر و محكم آردن اتصال لوله ها به متحرك٩–٧

:عالوه بر آارهای عمومی پيش گفته، موارد ذیل نيز باید برای پيش راه اندازی آمپرسورها انجام شود
 فالشينگ لوله های روغنكاری با روعن داغ و در پایان این مرحله، نصب فيلترهای اصلی روغن و آماده سازی سيستم روغنكاری برای٩–٨

.سرویس عادی
  پر آردن مخزن های روغن و مواد شيميایی سيستم های جانبی با مواد توصيه شده توسط سازندگان٩–٩

.الزم CLEARANCE ٩–١٠ نصب یاتاقان های تراست و رادیال یا چك آردن آنها از نظر صحت نصب و
.با یاتاقان های رادیال و تراست VIBRATION  PROBES ٩–١١ اندازه گيری فاصله
.از طریق نقاط تخليه آف و دوران آرام روتور CASING ٩–١٢ بازرسی داخلی

:موارد ذیل نيز باید برای پيش راه اندازی فن های آولرهای هوایی انجام شود
.٩–١٣ چك آردن تراز و یا عمود بودن آامل محورها

 ٩–١٤ تنظيم زاویه پره ها
(TIP CLEARANCE)٩–١٥ اندازه گيری و یكسان سازی فاصله نوك پره ها با رینگ اطراف

.٩–١٦ چك آردن ميزان آشش تسمه ها و تنظيم آنها طبق دستورالعمل سازنده
.٩–١٧ اجرای سایر موارد مربوط به پيش راه اندازی تجهيزات دوار آه در دستورالعمل های آنها منعكس شده است

١٠–هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی پمپ های دارای آوپلينگ، معادل ١٥% و هزینه پيش راه اندازی پمپ های بدون آوپلينگ، معادل ٦% هزینه نصب آنها
.می باشد

.١١–هزینه فالشينگ لوله های روغنكاری، خارج از هزینه های پيش راه اندازی و از گروه لوله آشی محاسبه می شود
.١٢–هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی آمپرسورها معادل ١٨/٥% هزیه نصب آن می باشد

.١٣–هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی فن ها و بلوئرها، معادل ١٠% هزینه نصب آنها می باشد
، آه تحت نظارت نماینده سازنده پيش راه اندازی می شوند، هرگاه پيمانكار نصب، نيروی SPECIAL ١٤–برای تجهيزات خاص، از قبيل توربين های بخار و یا گاز

.انسانی، ابزار و تجهيزات الزم برای این آار را تأمين نماید، هزینه های مربوط به صورت نفر- روز و آرایه دستگاه محاسبه می شود
یا موتور درونسوز، داآت های انتقال دود و توربين  GAS GENERATOR ، مجموعه ای از اجزای PACKAGED MODULES ١٥–منظور از توربين های گاز از نوع

.قدرت است آه در یك محفظه بسته و توسط سازنده به صورت یكپارچه نصب می شوند
.قرار می گيرند  MACHINERY ON EQUIPMENT در گروه AGITATORS و MIXER ١٦–تجهيزاتی مانند
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ ها - پمپ و موتور با كوپلنگ با يك شاسي M MAPM2 01
100160

گروه كد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

W UP TO KG:    500 0176،320 كيلوگرم

W KG:  501-1250  0259،880 كيلوگرم

W KG:  1250-2500  0343،020 كيلوگرم

W KG:  2501-5000  0432،300 كيلوگرم

W > KG:  5000  0525،110 كيلوگرم
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLOSE COUPLD - پمپ ها - پمپ و موتور M MAPM2 02
100260

گروه كد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

W UP TO KG:    500 0155،690 كيلوگرم

w > KG:  500 0245،110 كيلوگرم
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

IN_LINE پمپ ها - از نوع M MAPM2 03
100360

گروه كد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

W UP TO KG:    500 0152،730 كيلوگرم

W KG:  501-1250  0243،850 كيلوگرم

W KG:  1250-2500  0332،450 كيلوگرم

W KG:  2501-5000  0423،930 كيلوگرم

W > KG:  5000  0518،510 كيلوگرم
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ ها - پمپ و موتور با شاسي جداگانه M MAPM2 04
100460

گروه كد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

W UP TO KG:    2500  0149،480 كيلوگرم

W KG:  2501-5000  0236،920 كيلوگرم

W > KG:  5000  0328،340 كيلوگرم
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كمپرسورها - كمپرسور و محركه با شاسي مشترك M MACP2 01
101160

گروه كد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

W ALL WEIGHTS:  0147،860 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها M MAFN2 01
102160

گروه كد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

W ALL WEIGHTS:  0175،290 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محركه ها و مولدها - محركه / مولد - مونتاژ توسط سازنده M MADR2 01
103160

گروه كد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

W > UP TO KG:     5000  0126،030 كيلوگرم

W > KG:   5000-10000  0218،210 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محركه ها و مولدها - اضافه بها براي مولدها M MADR2 02
103260

گروه كد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

ALL SIZES 018،990 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محركه ها و مولدها - موتورهاي احتراق داخلي M MADR2 03
103360

گروه كد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

W >UP TO KG:   5000 0131،010 كيلوگرم

W > KG: 5000-10000 0229،110 كيلوگرم

W > KG:    10000 0325،110 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محركه ها و مولدها - توربين گازي - مدول هاي بسته اي M MADR2 04
103460

گروه كد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

W ALL WEIGHTS:  0121،400 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

G T- محركه ها و مولدها - داكت هاي ورود و خروج هوا و دود. M MADR2 05
103560

گروه كد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

ALL SIZES 0124،630 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

FLANGE MOUNTED BRACKET MOUNTED 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماشين آالت روي تجهيزات ثابت M MAEQ2
104160

گروه كد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات دوار

W UP TO KG:    500 0148،74062،320 كيلوگرم

w > KG:  500 0242،43049،050 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

  (PACKAGED)فصل یازدهم – نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

مجموعه ای از دستگاه ها و تجهيزات مختلف اعم از ثابت و دوار می باشد آه همراه با لوله آشی ها و (PACKAGED)١–منظور از تجهيزات بسته ای
آابل آشی های مربوط روی یك شاسی قرار دارند. پيمانكار مسُووليت نصب و تراز آردن مجموعه را روی تكيه گاه(فونداسيون) مربوط بعهده دارد.
چنانچه طبق مشخصات فنی آارخانه سازنده این مجموعه ها نياز به عمليات پيش راه اندازی(از قبيل شستشوی شيميایی، فالشينگ و …) داشته

.باشد هزینه آن با استفاده از مبانی این فهرست بها و با توافق آارفرما بصورت درصدی از هزینه نصب محاسبه می شود
.٢–هزینه آارهایی آه در دوره پيش راه اندازی تجهيزات ثابت صورت می گيرد، در قيمت ردیف های مربوط پيش بينی شده است

.٣–هزینه تأمين گروت در قيمت های این بخش منظور نشده است
، به همراه پایه ها بصورت پيش ساخته و یكپارچه تحویل شود، قيمت نصب آن معادل ٨٠% قيمت نصب(ELEVATED TANKS)٤–در مواردی آه مخزن ها مرتفع

ظروف عمودی بر روی فونداسيون بتنی محاسبه می شود. و در صورتی آه مخزن و پایه ها جدا از هم برای نصب تحویل شده باشند، قيمت نصب
.پایه ها براساس نصب سازه های فلزی و قيمت مخزن براساس ردیف نصب ظروف بر روی سازه های فلزی محاسبه می شود

یا هيترهایی آه بصورت تيوب باندل بر روی فلنج مخزن ها و یا ظروف دیگر نصب می شوند، از ردیف های  ٥SUCTION HEATER–برای تعيين قيمت نصب
.استفاده می شود  HEAT EXCHANGER FLANGE  MOUNTEDمبدل های فلنجی

.محاسبه می شود  PACKAGED EQUIPMENT ٦–هزینه نصب آوره ها  وبویلرهای پيش ساخته، از ردیف
٧–قيمت منظور شده برای آزمایش هيدرو استاتيك مخزن های ذخيره(استوانه ای)، شامل لوله آشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل مخزن
طبق دستورالعمل ها و مشخصات فنی پيمان و آنترل روزانه و ترازیابی اطراف پی مخزن و تهيه نمودارها و گرایش های مربوط، تخليه مخزن و الیروبی

.و تميزآاری مخزن و جمع آوری و برچيدن لوله آشی ها و وسائل اضافی است
.٨–قيمت منظور شده برای آزمایش هيدرواستاتيك مبدل های حرارتی، برای هر دو قسمت پوسته و تيوب آنها است

الزم جهت آزمایش هيدرواستاتيك، اضافه بهایی محاسبه نمی شود و هزینه این عمليات در قيمت آزمایش منظور BLIND FLANGE ٩–برای ساخت انواع
.شده است

١٠–برای آزمایش های هيدرواستاتيك، هزینه تأمين آب در محدوده محل اجرای آار(به شعاع حداآثر ٥ آيلومتر از محل مصرف)  بعهده آارفرماست ولی
.انتقال آن در داخل این محدوده به عهده پيمانكار است

.١١–تأثير تعداد نازل ها در آزمایش های هيدرواستاتيك تجهيزات نادیده گرفته می شود و قيمت یكسان برای آنها منظور می شود
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات بسته اي M EQPK2
110160

گروه كد

فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

W UP TO KG:    2000  0136،810 كيلوگرم

W > KG:  2000-5000  0232،180 كيلوگرم

W > KG:    5000 0325،470 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف و درام ها - نوع افقي روي پي بتني M EQVS2 01
111160

گروه كد

فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

W UP TO KG:    10000  0119،640 كيلوگرم

W > KG:   10000-30000  0217،630 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف و درام ها - نوع عمودي روي پي بتني M EQVS2 02
111260

گروه كد

فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

W UP TO KG:    10000  0126،560 كيلوگرم

W > KG:   10000-30000  0223،440 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها - نصب روي پي بتني M EQHE2 01
112160

گروه كد

فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

W UP TO TON:    10 0112،508،300 تن

W TON: 10-20  0210،324،080 تن

W > TON    20  039،603،270 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها - نصب توسط فلنج M EQHE2 02
112260

گروه كد

فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

W UP TO TON:   1 0128،545،700 تن

W > TON:         1 0225،373،950 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دستگاه پرتاب و دريافت توپك M EQLR2
113160

گروه كد

فصل يازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته اي

W UP TO TON:   5 0116،415،760 تن

W > TON:         5 0211،415،520 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل دوازدهم – مخازن ذخيره استوانه ای

١–در قيمت ردیف های تخليه و باراندازی و صفافی مصالح مخازن سقف شناور جورکردن و صفافی و چيدن ورق های مخزن و همچنين آماده کردن  محل
.صفافی منظور شده است

٢–ردیف های نصب و جوشکاری از جمله شامل حمل قطعات از محل صفافی به محل نصب، تعيين مختصات و تراز یابی محل نصب، اندازه کردن ورق ها و
برش آنها(در موارد الزم) و اصالح ورق های معيوب(در حد متعارف)، آهنگری در محل های روی هم آمدگی ورق ها توسط وسائل نگهدارنده و ایجاد سکو

.و تهيه تکيه گاه های مناسب (برای نصب بدنه) و برداشتن زوائد از روی ورق ها می باشد
٣–هزینه نصب و جوشکاری نازل ها، دریچه ها، منهول ها، فلنج  ها و همچنين ورق های تقویتی، در بدنه، سقف، نرده و  حفاظ اطراف سقف(مخازن سقف

.ثابت) در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است
، بادبندها(TIE RODS)، ميل مهارها(RAFTERS)، رافترها(PURLINS)، الپه ها(TRUSS)٤–سازه های سقف ثابت نوع خرپا(بدون ستون) شامل خرپاها

(BRACINGS) و سایر قطعات اتصالی است.
RAFTER) ، ورق ها و قطعات داخلی سقف (LOWER , UPPER DECK)٥–ردیف های نصب و جوشکاری سقف شناور، شامل ورق های پایينی و باالیی سقف

, TRUSS , COMPARTMENT , RIM , ...) ،منهول ها، فلنج ها، هواکش ها، نازل ها، تکيه گاه های سقف حوضچه تخليه آب سقف و لوله مفصلی مربوط
و به طور کلی تمامی قطعات و (SEAL TUBE)، پله متحرک روی سقف شناور، حلقه الستيکی آب بندی(GUIDE POLE)غالف اندازه  گيری سطح

 .اجزایی است که به نوعی به سقف شناور متصل می شوند
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بار اندازي و صفافي مصالح مخزن M TK2 01
120160

گروه كد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

CAP UP TO M:   6000  3 012،158،080 تن

CAP > M:  6000 -15000  3 021،703،750 تن

CAP > M: 15000 - 45000  3 031،568،370 تن

CAP > M:  45000  3 04944،160 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جوشكاري كف مخازن M TK2 02
121160

گروه كد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

CAP UP TO M:   6000  3 0167،633،310 تن

CAP > M:  6000 -15000  3 0262،442،990 تن

CAP > M:  15000 - 45000  3 0359،410،800 تن

CAP > M:  45000  3 0451،026،020 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M نصب جوشكاري بدنه مخازن TK2 03
122160

گروه كد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

CAP UP TO M:   6000  3 01101،327،910 تن

CAP > M:  6000 -15000  3 0294،526،630 تن

CAP > M:  15000 - 45000  3 0388،107،550 تن

CAP > M:  45000  3 0479،598،860 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشكاري سقف ثابت مخازن M TK2 04
123160

گروه كد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

CAP UP TO M:   6000  3 0185،740،630 تن

CAP > M: 6000 - 15000  3 0279،028،130 تن

CAP > M:  15000 - 45000 3 0372،583،040 تن

CAP > M:   45000 3 0469،019،110 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشكاري سقف شناور مخازن M TK2 05
124160

گروه كد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

CAP UP TO M:   6000  3 01107،385،740 تن

CAP > M:  6000 - 15000  3 0299،207،130 تن

CAP > M:  15000 - 45000  3 0391،701،480 تن

CAP > M:  45000  3 0487،606،930 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

WIND GIRDER نصب و جوشكاري M TK2 06
125160

گروه كد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

FOR ALL TANK S  ,
CAPACITIES

01108،810 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشكاري پله بدنه مخازن M TK2 )7
126160

گروه كد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

FOR ALL TANK S  ,
CAPACITIES

01126،380 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشكاري سازه هاي تير و ستوني MT K2 08
127160

گروه كد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

FOR ALL TANK S  ,
CAPACITIES

01107،530 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشكاري سازه هاي خرپايي M TK2 09
128160

گروه كد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - مخازن ذخيره استوانه اي

FOR ALL TANK S  ,
CAPACITIES

01118،680 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات متفرقه

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

 (MISCELLANEOUS EQUIPMENT)فصل سيزدهم – نصب تجهيزات متفرقه

١–هزینه نصب جرثقيل های سقفی، شامل هزینه تمامی عمليات از قبيل نصب و تراز ریل های دو طرف، مجموعه موتورها و گيربكس ها و درام و
.ساپورت های آابل و انجام آارهای برقی و … ، براساس ردیف های این فصل محاسبه می شود

٢–هزینه نصب باسكول ها نيز شامل انجام تمامی آارهای برقی مكانيكی تا مرحله انجام آزمایش های قبل از بهره برداری براساس ردیف های این فصل
.محاسبه می شود

.٣–انواع باالبرهای برقی و بادی با یك قيمت، نصب می شوند
٤–هزینه نصب محرك های سيستم های انتقال توان، از قبيل الكتروموتورها، موتورهای درونسوز و غيره، از ردیف های مربوط در بخش نصب تجهيزات دوار
محاسبه می شود و فقط هزینه نصب تسمه ها، پولی ها، چرخ زنجيرها، آوپلينگ های طویل سایر پایه ها و بست ها و حفاظ های مربوط و تنظيمات و

.هم ترازی آنها از ردیف های این بخش محاسبه می شود
.٥–هزینه تأمين گروت در قيمت های این فصل منظور نشده است
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جرثقيل سقفي M MSCR2
130160

گروه كد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات متفرقه

CAPACITY UP TO TON:   10 0129،767،220 تن

CAPACITY > TON:         10 0225،527،220 تن

102



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باالبرها M MSHS2
131160

گروه كد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات متفرقه

ALL SIZES 0142،285،260 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم هاي انتقال نيرو M MSTR2
132160

گروه كد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات متفرقه

W UP TO KG:    500 0190،040 كيلوگرم

W > KG: 500-2000 0274،780 كيلوگرم

W > KG:        2000 0356،970 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات كار گاهي M MSWE2
133160

گروه كد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات متفرقه

ALL TYPES 0117،273،470 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باسكول ها M MSWB2
134160

گروه كد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  نصب تجهيزات متفرقه

CAPACITY < TON: 30 0153،997،650 تن

CAPACITY > TON: 30 0244،198،590 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل چهاردهم – عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

.١–تأمين الكترود بعهده آارفرماست و قيمت آنها در ردیف های این فصل منظور نشده است
.٢–تأمين پيچ و مهره های اتصاالت اسكلت فلزی بعهده آارفرماست و قيمت آنها در قيمت های این فصل منظور نشده است

.٣–هزینه های بارگيری مصالح فلزی از انبار پيمانكار و حمل و تخليه و هرگونه جابجایی های بعدی آنها در قيمت های این فصل منظور شده است
.٤–قيمت مصالح فلزی، در قيمت های این بخش منظور نشده است. هرگاه تأمين مصالح فلزی بعهده پيمانكار باشد، بصورت جداگانه محاسبه می شود

 .، محاسبه می شود STANCHION  ،SUPPORTS، … ٥–هزینه های ساخت و نصب پالتفرم های ظروف و مخزن ها، براساس قيمت های ساخت و نصب
 .٦–هزینه های ساخت و نصب پالتفرم های عملياتی و پله ها، براساس قيمت های ساخت و نصب اسكلت فلزی محاسبه می شود

٧–معيار انتخاب ردیف های ساخت و یا نصب تكيه گاه ها آه براساس دامنه وزنی تفكيك شده است، مجموع وزن قطعات تشكيل دهنده یك تكيه گاه
.می باشد

٨–ساخت و نصب ساپورت های زیر ١٠ آيلوگرم، انواع ساپورت های روی زمين و اطراف بدنه برج ها، مخزن ها، تيرها، ستون های اصلی فلزی و بتنی و لوله ها
.و …) در بر می گيرد .F.Sرا از هر نوع(گاید، شو، آویزهای ساده، دامی، 

 ، ساخت و نصب تمام اجزای فلزی مرتبط با آویزهای فنری منظور شده است. قيمت نصب انواع آویزهای فنری SPRING HANGERS ٩–در ردیف قيمت نصب
.با جزئيات و موقعيت های مختلف نصب یكسان است

در قيمت نصب تأثيری ندارند و فقط از نظر تقسيم بندی وزنی باید در گروه مربوط خود COUNTERWEIGHT نوع آویزهای فنری یعنی ساده یا همراه با
در زیر لوله و روی زمين یا سازه فلزی نصب شود ، قيمت نصب آن معادل ساپورت فلزی هم SPRING SUPPORTقرار گيرند. اگر یك باآس فنری بعنوان

.وزنش می باشد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات - تكيه گاه، پايه چراغ، چهار چوب ها ..ساخت _ M STSF2 01
140160

گروه كد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

W UP TO KG:   10-50 0162،960 كيلوگرم

W > KG:               50 0247،220 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات - نردبان، كيج، جان پناه،...ساخت _ M STSF2 02
140260

گروه كد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

ALL SIZES 0175،560 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات - اسكلت فلزي با مقاطع سادهساخت _ M STSF2 03
140360

گروه كد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

ALL SIZES 0128،530 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات - اسكلت فلزي - تير ورق/ خرپاساخت _ M STSF2 04
140460

گروه كد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

ALL SIZES 0161،810 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات - تكيه گاه، پايه چراغ، چار چوب ها،...نصب_ M STFE2 01
141160

گروه كد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

W KG:10-50 0181،020 كيلوگرم

W > KG:  50 0260،670 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات - نردبان، كيج، جان پناهنصب_ M STFE2 02
141260

گروه كد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

ALL SIZES 0196،600 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

_GRATING )قطعات - صفحات مشبك (نصب M STFE2 03
141360

گروه كد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

ALL SIZES 0132،870 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

_CHEQ PLATES ).قطعات - صفحات آج دار(نصب M STFE2 04
141460

گروه كد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

ALL SIZES 0122،850 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات - اسكلت فلزينصب_ M STFE2 05
141560

گروه كد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

ALL SIZES 0170،900 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ورق هاي سقف و ديوار M STSH2
142160

گروه كد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

SIDE WALLS SHEETS(   ) 01139،790 متر مربع

ROOF SHEETS(  ) 0297،470 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

KG 10ساخت و نصب تكيه گاه هاي زير M STFF2
143160

گروه كد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تكيه گاه ها

W UP TO KG:   5 01690،220 عدد

W > KG:    5-10 021،490،670 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل پانزدهم - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

.١– قيمت ردیف های این فصل برای یكدست رنگ آميزی با انواع رنگ ها  و با هر ضخامت یكسان می  باشد 
.آشور سوئد می باشد ½٢ SA ٢– مشخصات فنی سندبالست در حد استاندارد

.٣– زنگ زدایی سطوح لوله ها، با دستگاه شاتبالست یا سند بالست، به یك قيمت می باشد
.٤– به سندبالست و پرایمر لوله ها و اسكلت فلزی، چه قبل از پيش ساخت انجام شود و چه پس از پيش ساخت، یك قيمت تعلق می گيرد

باستثنای هزینه سندبالست قطعات مخزن قبل از نصب آه از ردیف های مربوط استفاده  ٥SHOP– سندبالست و رنگ آميزی تجهيزات سنگين تر از ١٥ تن در(
.می شود)، بصورت اقالم ستاره دار منظور شده است و در هر مورد باید براساس آناليز ردیف  مربوط ارزیابی شود

.٦– هزینه احداث سردخانه (اتاق خنك) برای نگهداری رنگ، اعم از این آه تأمين رنگ با پيمانكار یا آارفرما باشد، بعهده پيمانكار است
.٧– قيمت رنگ آميزی، برای ابزار های مختلف برقی ، بادی یا دستی، یكسان است

.٨– قيمت رنگ آميزی برای لوله های درون واحدهای عملياتی و خارج از آنها، یكسان است
.محاسبه می شود TOUCH UP ٩– بهای لكه گيری ها در مراحل مختلف، فقط یك بار براساس قيمت ردیف

.١٠– تأمين ماسه سندبالست بعهده پيمانكار بوده و هزینه آن در قيمت ها منظور شده است
.١١– چنانچه رنگ توسط پيمانكار تأمين شود، هزینه آن براساس الیه های رنگ آميزی، از ردیف های مربوط محاسبه می شود

١٢– اضافه بهای سند بالست و رنگ آميزی در ارتفاع بيش از ٥ متر، برای اولين ٥ متر اضافی یك بار، برای دومين ٥ متر اضافی دو بار و به همين ترتيب برای
.ارتفاع های بيشتر پرداخت می شود

١٣- منظور از اسکلت فلزی سنگين در این فصل، قطعات فلزی اصلی سازه شامل تيرها، ستون ها، بادبندها و اتصاالت مربوط می باشد. 
١٤-  منظور از اسکلت فلزی سبک در این فصل، سایر ملحقات نصب شده در پروژه از قبيل نردبان، نرده محافظ، راه پله و موارد مشابه می باشد. 
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كارهاي لوله كشي - سند بالست M PAPI2 01
150160

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

ALL DIAMETERES 01461،970 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كارهاي لوله كشي - رنگ در كارگاه رنگ M PAPI2 02
150260

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

ALL DIAMETERES 01139،440 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M اينچ2كارهاي لوله كشي رنگ در محل نصب - قطرهاي زير  PAPI2 03
150360

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

ALL DIAMETERES 01304،730 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M اينچ و بيشتر2كارهاي لوله كشي - رنگ در محل نصب - قطر  PAPI2 04
150460

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

ALL DIAMETERES 01262،270 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كارهاي لوله كشي - لكه گيري M PAPI2 05
150560

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

ALL DIAMETERES 01136،580 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - ماسه پاشي M PAEQ2 01
151160

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

ALL SIZES 01558،330 متر مربع

125



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - رنگ در كارگاه رنگ M PAEQ2 02
151260

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

ALL SIZES 01104،580 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - رنگ در محل نصب M PAEQ2 03
151360

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

ALL SIZES 01181،730 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - لكه گيري M PAEQ2 04
151460

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

ALL SIZES 0168،290 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسكلت فلزي - سند بالست M PAST2 01
152160

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

LIGHT WEIGHT ST STR  . . 0137،750 كيلوگرم

HEAVY WEIGHT ST STR  . . 0218،880 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسكلت فلزي - رنگ در كارگاه رنگ M PAST2 02
152260

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

LIGHT WEIGHT ST STR  . . 0110،040 كيلوگرم

HEAVY WEIGHT ST STR  . . 024،020 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسكلت فلزي - رنگ در محل نصب M PAST2 03
152360

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

LIGHT WEIGHT ST STR  . . 0114،110 كيلوگرم

HEAVY WEIGHT ST STR  . . 026،440 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسكلت فلزي - لكه گيري M PAST2 04
152460

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

LIGHT WEIGHT ST STR  . . 015،460 كيلوگرم

HEAVY WEIGHT ST STR  . . 023،410 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح رنگ آميزي M PAMT2
153160

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

INORGANIC ZINC 
SILICATE P( 1)

01672،320 كيلوگرم

ALKYD RED LEAD  
PRIMER P( 2)

02377،370 كيلوگرم

ZINC RICH EPOXY P  ( 3) 03763،210 كيلوگرم

WASH PRIMER P ( 4) 04485،140 كيلوگرم

PURE SILICONE 
PEIMER P( 5)

051،422،890 كيلوگرم

MODIFIED SILICONE 
PRIMER P( 6)

06866،740 كيلوگرم

EPOXY PRIMER P ( 7) 07636،010 كيلوگرم

MOD ACRILIC. 
SILICONE P( 8)

08844،580 كيلوگرم

PURE SILICONE 
PRIMER P( 9)

091،177،450 كيلوگرم

ALKYD ENAMEL 
FINISH F( 1)

10408،840 كيلوگرم

MOD SILICONE. 
ALUMINIUM F( 2)

11747،980 كيلوگرم

POLYAMIDE EPOXY 
FINISH F( 3)

12482،430 كيلوگرم

PORE SILICONE 
FINISH F( 4)

131،177،450 كيلوگرم

تينر رنگ اپوكسي 14299،400 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

SANDBLASTING - مخازن ذخيره M PATK2 01
154160

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

كف مخازن سقف ثابت 01482،020
تمام سطوح داخل مخازن سقف شناور 02723،020
سطوح خارجي بدنه مخازن و سقف ثابت 03578،420

0472،300 متر5اضافه بها براي ارتفاع بيش از 
سند بالست قطعات مخزن قبل از نصب 05568،870
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

PAINTING - مخازن ذخيره M PATK2 02
154260

گروه كد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي

FLOATING ROOF 
BOTTOM

01151،640

OTHER IN& OUT PART OF    
TANKS

02108،410

ADD PRICE FOR.  
H> M FOR EA M5 (  .5 )

0312،970
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

 فصل شانزدهم - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق

١–برای عایقكاری شيرهای آنترل، اندازه گيرهای مقدار جریان و هر نوع ابزاردقيق دیگر آه در امتداد محور لوله ها نصب می شوند، قيمت یكسان و معادل
.شيرهای مكانيكی منظور می شود

.در هر طولی آه باشند، با قيمت یكسان محاسبه می گردد (LEVEL GAUGES)٢–عایقكاری تمام سطح سنج ها 
.بخار، بدون مالحظه تعداد تریسرها، قيمت یكسان محاسبه می شود  TRACER ٣–به عایقكاری لوله های دارای

.در قيمت ها، منظور شده است  INSULATION SUPPORT RING ٤–هزینه ساخت و نصب
.٥–به ازای هر الیه عایقكاری اضافی، در مواردی آه ضخامت عایق زیاد باشد، ٢٥% قيمت ردیف مربوط منظور می شود

.٦–قيمت عایقكاری با پشم سنك یا سيليكات آلسيم یكسان منظور می شود
.سيليكات آلسيم استفاده شود،١٠% به قيمت عایقكاری گرم اضافه می شود (BOARD)٧–هرگاه به جای سيليكات آلسيم پيش ساخته، از صفحات

.٨–هزینه عایقكاری لوله های بزرگتر از ٣٦ اینچ، براساس قيمت های عایقكاری تجهيزات، محاسبه می شود
٩–برای عایقكاری تجهيزاتی آه پوشش ورق روی آنها ، بصورت پيش ساخته توسط سازنده دستگاه تأمين شود ، ٢٠ % از قيمت ردیف مربوطه آسر

.می شود
.١٠–سطح آار مورد محاسبه در عایقكاری تجهيزات دوار، سطح آل صندوق فلزی پوشش دهنده عایق آنهاست

.لوله ها در آارگاه های ثالث، هيچگونه اضافه بهایی محاسبه نمی شود COATING & WRAPPING ١١–برای
.شده توسط آارفرما، فقط هزینه نوار پيچی سرجوش ها و اتصاالت طبق قيمت های این فصل محاسبه می شود COAT & WRAP ١٢–برای لوله های

محاسبه نمی شود ولی برای لوله های عایق شده توسط HOLIDAY TESTمی شوند، هزینه ای بابت COAT & WRAP ١٣–برای لوله هایی آه توسط پيمانكار
.برای آزمایش منفذیابی و ترميم عيوب محاسبه می گردد COAT & WRAPآارفرما، ٥% قيمت

. می باشد SINGLE COAT & SINGLE WRAP بيشتر از قيمت ٢٥٪  DOUBLE COAT & DOUBLE WRAP ١٤–قيمت عایقكاری رطوبتی
،در شرایطی آه مصالح آن توسط SINGLE COAT & DOUBLE WRAP  ، با عایقكاری رطوبتی SINGLE COAT & SINGLE WRAP ١٥–قيمت های عایقكاری

.آارفرما تأمين شود ، یكسان است
.١٦–نگهداری از مصالح عایقكاری رطوبتی گرم یا سرد در انبارهای سرد بعهده پيمانكار است و هزینه آن در قيمت های این فصل منظور شده است

.١٧–به عایقكاری رطوبتی گرم سرجوش ها و اتصاالت پس از نصب، اضافه بهایی معادل ٨٠% عایقكاری رطوبتی سرد آنها تعلق می گيرد
١٨–قيمت عایقكاری رطوبتی اتصاالت تا ١٠ اینچ ، معادل دو برابر عایقكاری سرجوش برای زانوها و سه برابر عایقكاری سرجوش هم اندازه برای سه

.راهه ها می باشد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله كشي راسته (افقي و عمودي) M ISPH2 01
160160

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

DIA < INCH:     2   01352،020 متر

DIA INCH:    2-6   02479،610 متر

DIA INCH:   8-12  03589،430 متر

DIA INCH:  14-16 04700،470 متر

DIA INCH:  18-24 05857،560 متر

DIA INCH:  26-36 061،013،340 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - شير آالت و فيتينگ ها M ISPH2 02
160260

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

DIA < INCH:     2   01551،350 عدد

DIA INCH:    2-6   021،084،740 عدد

DIA INCH:   8-12  031،620،000 عدد

DIA INCH:  14-16 041،946،100 عدد

DIA INCH:  18-24 052،166،390 عدد

DIA > INCH:   24   062،714،650 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M ISPH2 03
160360

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

DIA < INCH:     2   01275،670 عدد

DIA INCH:    2-6   02542،370 عدد

DIA INCH:   8-12  03810،000 عدد

DIA INCH:  14-16 04973،360 عدد

DIA INCH:  18-24 051،083،200 عدد

DIA > INCH:   24   061،357،330 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله هاي همراه با لوله كشي حرارتي M ISPH2 04
160460

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

DIA < INCH:     2   01393،740 اينچ/قطر

DIA INCH:    2-6   02520،130 اينچ/قطر

DIA INCH:   8-12  03629،950 اينچ/قطر

DIA INCH:  14-16 04739،770 اينچ/قطر

DIA INCH:  18-24 05895،650 اينچ/قطر

DIA > INCH:   24   061،017،820 اينچ/قطر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق - سطح سنج ها - ادوات در طول خط M ISPH2 0501
160560

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL TYPES 012،336،240 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايقكاري گرم تجهيزات - سر و ته مبدل ها و ظروف M ISEH2 01
161160

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL SIZES 014،881،320 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

عايقکاري گرم تجهيزات - ديواره مبدلها و ظروف

143



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايقكاري گرم تجهيزات - ديواره مبدل ها و ظروف M ISEH2
161260

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL SIZES 01896،700 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايقكاري گرم تجهيزات - ديواره مخازن M ISEH2 03
161360

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL SIZES 01570،740 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايقكاري گرم تجهيزات - سقف مخازن M ISEH2 04
161460

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL SIZES 01464،270 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايقكاري گرم تجهيزات - تجهيزات دوار M ISEH2 05
161560

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL SIZES 012،580،880 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايقكاري گرم تجهيزات - داكت ها و هواكش ها M ISEH2 06
161660

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL SIZES 01570،950 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايقكاري ضد آتش - لبه هاي پائيني ظروف M ISFP2 01
162160

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL TYPES 0154،279،850 متر مكعب
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايقكاري ضد آتش - اسكلت فلزي M ISFP2 02
162260

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL TYPES 0193،936،180 متر مكعب
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچي لوله ها - پوشش و نوار پيچي گرم M ISWR2 01
163160

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

DIA UP TO INCH:     10 0170،050 اينچ/متر

DIA > INCH:           10 0261،180 اينچ/متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچي لوله ها - نوار پيچي سرد M ISWR2 02
163260

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

DIA UP TO INCH:     10 0174،230 اينچ/متر

DIA > INCH:           10 0267،590 اينچ/متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچي لوله ها - نوار پيچي و تعمير اتصاالت M ISWR2 03
163360

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

DIA UP TO INCH:     10 01146،930 اينچ/قطر

DIA > INCH:           10 02109،010 اينچ/قطر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عايقكاري حرارتي - عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله هاي راسته (افقي و
عمودي)

M ISMT2 0101
164160

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL DIAMETERS 01142،880 اينچ/متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عايقكاري حرارتي - عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - شير آالت و فيتينگ ها M ISMT2 0102
164260

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL TYPES 01344،810 اينچ/قطر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عايقكاري حرارتي - عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M ISMT2 0103
164360

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL TYPES 0183،290 اينچ/قطر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

tracerمصالح عايقكاري حرارتي - عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله هاي داراي
حرارتي

M ISMT2 0104
164460

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL DIAMETERS 01176،480 اينچ/متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عايقكاري حرارتي - عايقكاري گرم لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق M ISMT2 0105
164560

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

ALL TYPES 011،913،730 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و خوردگي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عايقكاري حرارتي - عايقكاري گرم تجهيزات M ISMT2 02
165660

گروه كد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق - عمليات عايقكاري حرارتي، رطوبتي، ضد حريق و
خوردگي

EXCHANGER & VESSEL  
HEAD

014،448،200 متر مربع

EXCHANG VESSEL. , ,
TANKS DUCTS, 

021،601،770 متر مربع

ROTARY EQUIPMENT 031،657،620 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانكار

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل هفدهم - حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

ردیف های این فصل هزینه های تحویل تجهيزات و مصالح از آارفرما، بارگيری، حمل تا محل آارگاه (محل انبار پيمانكار) و باراندازی آنها می باشد آه بصورت
ردیف های جداگانه تحت عنوان ”بارگيری و تخليه” و همچنين " حمل "  محاسبه می شود. هزینه های بارگيری، حمل و تخليه از انبار پيمانكار تا محل نصب و

.یا آارگاه های جانبی دیگر پيمانكار در قيمت ردیف های نصب منظور شده است
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانكار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بارگيري و تخليه M TR2 01
170160

گروه كد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانكار

W UP TO TON:   10 011،838،810 تن

W TON:     10-20 021،597،390 تن

W TON:    20-50 031،131،540 تن
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانكار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل M TR2 02
171160

گروه كد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عايق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانكار

W UP TO TON:   20 019،500 تن/كيلومتر

W TON:   20-50 022،320 تن/كيلومتر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل نوزدهم- کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

١–هزینه انجام آزمایش های به روش های ذرات مغناطيسی و اولتراسونيك بر اساس فهرست بهای ژئوتكنيك و مقاومت مصالح منتشره از سوی سازمان
برنامه و بودجه کشور محاسبه می شود. ولی هزینه های آزمایش هيدرواستاتيك، آزمایش های مایع نفوذی و رادیوگرافی، بر اساس قيمت های این

.بخش محاسبه می گردد
٢–قيمت منظور شده برای آزمایش هيدرواستاتيک مخزن های ذخيره(استوانه ای)، شامل لوله کشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل مخزن
طبق دستورالعمل ها و مشخصات فنی پيمان و کنترل روزانه و ترازیابی اطراف پی مخزن و تهيه نمودارها و گرایش های مربوط، تخليه مخزن و الیروبی

.و تميزکاری مخزن و جمع آوری و برچيدن لوله کشی ها و وسایل اضافی است
.الزم برای اجرای آزمایش هيدرواستاتيك، اضافه بهایی محاسبه نمی شود BLIND FLANGE ٣–برای ساخت انواع

٤–در اجرای آزمایش های هيدرواستاتيك هزینه تامين آب در محدوده محل اجرای آار به شعاع حداآثر ٥ آيلومتر از محل مصرف بعهده آارفرماست ولی
.انتقال آن در داخل این محدوده بعهده پيمانكار می باشد

.٥–تاثير تعداد نازل ها در آزمایش هيدرواستاتيك تجهيزات نادیده گرفته می شود و قيمت یكسان برای آنها منظور می گردد
.قطعات فيلم ها تاثيری در هزینه رادیوگرافی ندارد OVERLAP ٦–قيمت رادیوگرافی برای واحد طول قطعه منظور می شود. به این ترتيب ميزان
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايش هاي هيدرواستاتيكي مخازن M CWHSO2 1
190160

گروه كد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

CAP UP TO M :   6000 3 01124،820 متر مكعب

CAP > M :  6000-15000 3 0288،230 متر مكعب

CAP > M :  15000-45000 3 0370،140 متر مكعب

CAP > M :  45000 3 0447،770 متر مكعب

164



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايش هاي هيدرو استاتيكي - ظروف، برج ها M EQHS2 01
190260

گروه كد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

ALL SIZES 011،165،550 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

S & T آزمايش هاي هيدرو استاتيكي - مبدل هاي از نوع.  M EQHS2 02
190360

گروه كد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

ALL SIZES 013،510 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايش به روش مايع نفوذي M CWPT2
191160

گروه كد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

FOR ALL TANKS ROOF &    
BOTTOM

0130،870 متر مربع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

ALL JOINTS UP TO MM THK    50  
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايش پرتونگاري M CWGR2
192160

گروه كد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

ALL JOINTS UP TO MM    50 
THK

0121،200 سانتيمتر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايش با هواي فشرده M CWAT2
195160

گروه كد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عايق - كارهاي تكميلي نصب تجهيزات، رنگ و عايق

FOR ALLSTORAGE 
TANKS NOZZLES 

011،307،320 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

آارهای برق

فصل بيست و یکم – کابل کشی و سيم کشی

١-بهای ردیف های این فصل براساس مترطول آابل یا سيم محاسبه می شود. در ردیف های مربوط به ماسه ریزی و آجرچينی واحد اندازه گيری مترمربع
.است

، می باشد. در صورت استفاده از سطوح ولتاژ غير مذآور در این استاندارد(به٢٧٠-IPS-M-EL ٢–دسته بندی آابل ها از لحاظ سطح ولتاژ منطبق براستاندارد
.) ، از ردیف مربوط به اولين سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر(٣٣ برای ٢٤ آيلو ولت) استفاده می شود٢٤ KV عنوان مثال

برای Sمجموع سطح مقطع هادی های بكار رفته در آابل می باشد. بعنوان مثال،   S محاسبه شده است. منظور از S ٣–قيمت ها برحسب سطح مقطع
.آابل ٣×٤ ميليمترمربع، معادل ١٢ ميليمترمربع و برای آابل ٧٠+٩٥×٣ ميليمترمربع ، معادل ٣٥٥ ميليمترمربع است

.٤-قيمت های این فصل براساس ٢ نوع ساختار آابل: ١ – بدون زره  ٢ – زره دار محاسبه شده است
و غيره)  در قيمت ها منظور شده است و هيچگونه تغيير قيمت  (XLPE , PE, PVC ٥–عایق و پوشش تمامی آابل ها در این فصل، بدون توجه به جنس آنها

.از این بابت محاسبه نمی شود
.، اجرای آابل داخل ترانشه بتونی و یا آانال خاآی می باشد (UNDERGROUND)٦–منظور از آابل آشی زیرزمينی

٧–هرگونه روش اجرای آابل آه در دسته بندی زیرزمينی قرار نمی گيرد( از جمله روی سينی یا نردبان آابل و داخل آاندوئيت) تحت عنوان روی زمينی
(ABOVE GROUND) طبقه بندی شده و از تفاوت های اجرایی جزیی چشم پوشی شده است.

٨–تمامی آارهای تكميلی مربوط به آابل آشی شامل مرتب آردن، مهار آردن، نصب شماره آابل، آزمایش طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل به
.آارفرما، در قيمت ها منظور شده است

، هزینه آن باید جداگانه HIGH POT TEST و تلفن چك در نظر گرفته شده است. در صورت نياز به  (MEGGER TESTER)٩–آزمایش آابل با مگر تستر
.محاسبه شود

:١٠–در صورتی آه هر رشته آابل از ابتدا تا انتها از لحاظ محل اجرا(زیر زمينی یا روی زمينی)  تحت بيش از یك ردیف قرار گيرد، به شرح زیر ارزیابی می شود
هرگاه حداقل ٨٠% طول مسير اجرا از یك نوع خاص باشد، تمامی مسير اجرای آن رشته آابل تحت همان ردیف قرار می گيرد. در غير اینصورت، هر
بخش از آابل مورد نظر تحت ردیف مربوط منظور می شود. بعنوان مثال، اگر ١٠٠ متر آابل از محل ترانسفورماتور تا اتاق آنترل اجرا شود و ٨٦ متر از
مسير اجرا زیرزمينی و ١٤ متر روی زمينی باشد، تمامی ١٠٠ متر آابل تحت ردیف مربوط به زیرزمينی قرار می گيرد.  اگر ٧٣ متر از مسير اجرای این
 .آابل زیرزمينی و ٢٧ متر روی زمينی باشد، هر یك از این طول ها تحت ردیف مربوط به خود قرار خواهد گرفت: ٧٣ متر زیرزمينی و ٢٧ متر روی زمينی

:١١–در محاسبه بهای ردیف ها مراحل اجرایی زیر منظور شده است
 ــ  حمل قرقره از انبار پيمانكار به محل اجرا و قراردادن آن روی خرك آابل

 ــ  خواباندن آابل یا سيم در محل تعيين شده طبق نقشه و مشخصات فنی
)ــ  مرتب آردن، مهار آردن و نصب شماره آابل یا سيم(در صورت نياز

ــ  آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحول به آارفرما
١٢–قيمت ردیف ها بر مبنای هادی مسی محاسبه شده است. در صورتی آه هادی آابل آلومينيومی باشد، ضریب ٠/٧ به ردیف های مربوط اعمال

.می شود
.١٣–در آابل آشی تلفن، سر سيم بندی جزو مراحل اجرایی و هزینه آن در قيمت ها منظور شده است

١٤–قيمت ردیف های آابل تلفن بر مبنای اجرا روی سينی یا نردبان آابل محاسبه شده است. برای سایر روش های اجرا، از قيمت همين ردیف ها استفاده
.می شود

.١٥–قطرهای مختلف هادی در آابل های تلفن یكسان فرض شده است و قيمت ها تنها بر اساس تعداد زوج های هر آابل محاسبه گردیده است
، می باشد. برای سيم آشی به روش های دیگر، از همين ردیف هاCLOSED TYPE  ١٦–ردیف های سيم آشی براساس سيم آشی داخل آاندوئيت از نوع

.استفاده می شود
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
UPواحدسطح مقطع TO KV  1,0 

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

KV3,3-6,6 KV11-20 KV33 KV66 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل هاي قدرت و كنترل - زير زميني بدون زره ELCW BDUA01
210160

گروه كد

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

S < MM  =16  200 0180،820109،1300 متر

< S < MM16   = 40 2160،930191،750 0292،340126،150136،680 متر

< S < MM40   = 64 2199،690240،370 03115،410157،740167،770 متر

< S < MM64   = 100 2243،400282،520 04138،540189،200212،150 متر

< S < MM100   = 140 2295،960340،490 05184،150232،970260،150 متر

< S < MM140   = 190 2330،120374،350 06218،720276،690294،490 متر

< S < MM190   = 240 2354،170394،830 07241،730305،840321،280 متر

< S < MM240   = 300 2399،390437،640 08276،140349،460368،560 متر

< S < MM300   = 450 2558،990602،230 09420،910500،710523،270 متر

< S < MM450   = 500 2826،930882،850 10631،140750،860781،210 متر

< S < MM500    = 650 2910،650967،680 11701،340834،340864،180 متر

< S < MM650    =800 21،098،3601،140،740 12869،5901،034،6201،066،320 متر

< S < MM800    = 1000 21،384،3601،430،720 131،122،1101،334،9201،350،560 متر

< S < MM1000    1200 21،621،6501،668،450 141،332،4701،585،2901،589،280 متر

S> MM 1200 21،757،9701،864،720 151،542،8201،663،0601،724،380 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
UPواحدسطح مقطع TO KV  1,0 

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

KV3,3-6,6 KV11-20 KV33 KV66 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل هاي قدرت و كنترل - زير زميني - زره دار ELCW BDAR01
210260

گروه كد

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

S < MM  =16  200 01105،530113،3400 متر

< S < MM16   = 40 200 02120،720128،900162،680 متر

< S < MM40   = 64 2235،040276،830 03150،760159،680201،890 متر

< S < MM64   = 100 2279،570321،160 04180،890190،760246،070 متر

< S < MM100   = 140 2338،520387،350 05222،850241،370299،170 متر

< S < MM140   = 190 2371،330417،670 06264،550285،360333،800 متر

< S < MM190   = 240 2396،330443،870 07292،300311،630358،020 متر

< S < MM240   = 300 2441،570488،090 08334،100353،190403،870 متر

< S < MM300   = 450 2615،640678،150 09479،650510،350563،530 متر

< S < MM450   = 500 2890،710959،600 10719،310765،330833،640 متر

< S < MM500    = 650 2973،7601،041،420 11799،390846،520918،090 متر

< S < MM650    =800 21،161،9301،229،150 12991،1501،056،5001،107،330 متر

< S < MM800    = 1000 21،437،7101،493،260 131،278،8901،363،2401،395،790 متر

< S < MM1000    1200 21،668،4501،716،630 141،518،8001،633،9101،635،010 متر

S> MM 1200 21،776،3401،890،560 151،607،0601،714،4301،734،830 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
UPواحدسطح مقطع TO KV  1,0 

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

KV3,3-6,6 KV11-20 KV33 KV66 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل هاي قدرت و كنترل - روي سيني يا نردبان كابل - بدون زره ELCW TLUA01
210360

گروه كد

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

S < MM  =16  200 01102،280134،2700 متر

< S < MM16   = 40 2198،850237،150 02116،910153،370167،990 متر

< S < MM40   = 64 2246،660297،130 03146،060191،730206،410 متر

< S < MM64   = 100 2300،750349،350 04175،360230،050260،920 متر

< S < MM100   = 140 2368،110423،920 05233،210285،340322،300 متر

< S < MM140   = 190 2410،730466،060 06276،970338،810364،740 متر

< S < MM190   = 240 2440،420491،180 07306،060374،480397،830 متر

< S < MM240   = 300 2496،830544،550 08349،680427،860456،610 متر

< S < MM300   = 450 2708،890763،720 09538،810628،370661،720 متر

< S < MM450   = 500 21،048،6901،119،920 10808،090942،210987،840 متر

< S < MM500    = 650 21،154،7601،227،360 11897،8501،047،0701،092،620 متر

< S < MM650    =800 21،392،7201،446،570 121،113،2701،298،3101،348،450 متر

< S < MM800    = 1000 21،755،0701،814،120 131،436،5001،675،1401،707،540 متر

< S < MM1000    1200 22،055،5302،115،350 141،705،8601،989،2102،009،120 متر

S> MM 1200 22،334،8702،356،840 151،975،1402،303،3502،326،320 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
UPواحدسطح مقطع TO KV  1,0 

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

KV3,3-6,6 KV11-20 KV33 KV66 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل هاي قدرت و كنترل - روي سيني يا نردبان كابل - زره دار ELCW TLAR01
210460

گروه كد

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

S < MM  =16  200 01134،270139،3800 متر

< S < MM16   = 40 200 02153،370158،550200،220 متر

< S < MM40   = 64 2290،480342،500 03191،730196،370248،450 متر

< S < MM64   = 100 2345،670397،230 04230،050234،380302،870 متر

< S < MM100   = 140 2421،390482،390 05285،340298،920370،830 متر

< S < MM140   = 190 2462،100520،120 06338،810353،440413،650 متر

< S < MM190   = 240 2493،230552،600 07374،480385،860443،670 متر

< S < MM240   = 300 2549،320607،490 08427،860437،460500،430 متر

< S < MM300   = 450 2781،120860،660 09628،370645،150712،860 متر

< S < MM450   = 500 21،130،0801،217،600 10942،210967،6401،054،490 متر

< S < MM500    = 650 21،235،1201،321،230 111،047،0701،070،1401،161،170 متر

< S < MM650    =800 21،473،5701،559،250 121،298،3101،335،8501،400،390 متر

< S < MM800    = 1000 21،822،9901،893،620 131،675،1401،723،6601،764،950 متر

< S < MM1000    1200 22،115،3502،176،610 141،989،2102،066،1202،067،290 متر

S> MM 1200 22،357،4502،380،270 152،303،3502،392،2402،348،180 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل هاي تلفن ELCW02
211160

گروه كد

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

N< PAIRS=12 01258،920 متر

< N < PAIRS12    60 02361،620 متر

< N < PAIRS60    100 03465،980 متر

< N PAIRS100     04569،320 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيم ها ELCW03
212160

گروه كد

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

S < MM  =  0,5  2 0139،080 متر

<S < MM0,5  = 1,5 2 0252،100 متر

< S < MM1,5   =6 2 0365،200 متر

< S < MM6   = 16 2 0484،760 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل ها و سيم هاي متفرقه ELCW04
213160

گروه كد

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

ELEC HEAT TRACING.  
CABLE

01343،080 متر

COAXIAL CABLE 02410،230 متر

177



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماسه ريزي و آجرچيني داخل ترانشه ELCW05
214160

گروه كد

فصل بيست و يكم -  كارهاي برق - كابل كشي و سيم كشي

LAYING SAND 01329،630 متر مربع

LAYING BLOCKS 02467،300 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

آارهای برق

فصل بيست و دوم - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

.سيم است. واحد اندازه گيری گلند عدد می باشد  (CORE )١–واحد اندازه گيری ردیف های این فصل، سر یا انتهای آابل شامل یك یا چند رشته
.می باشد  HEAT SHRINK ٢–بهای ردیف های سرسيم بندی آابل های فشار ضعيف و آنترل شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابلشو و سر سيم و

٣–بهای ردیف های سرسيم بندی آابل های فشار متوسط( بيش از ١٠٠٠ ولت تا ٦٦ آيلو ولت) شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابل شو و سر
.، می باشد (CONNECTION KIT)آابل

.هزینه  آن جداگانه محاسبه می شود  HIGH POT TEST ٤–آزمایش های الزم با مگر تستر و تلفن چك در نظر گرفته شده است. در صورت نياز به
٥–بهای اتصال(مفصل بندی) آابل های فشار متوسط، ٢/٤ برابر بهای ردیف های سرسيم بندی همان آابل هاست. هرگاه در موارد خاص و با نظر

.مهندس مشاور نياز به اتصال سایر انواع آابل ها، باشد بهای هر ردیف ٢/١٥ برابر ردیف سرسيم بندی آابل مربوط می باشد
:٦–در محاسبه بهای ردیف های سرسيم بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی
 ــ  جدا آردن پوسته و عایق و نصب آابلشو یا سر سيم

 ــ  نصب شماره سيم و آابل
 ــ  پوشاندن قسمت های برقدار هادی با استفاده از نوار چسب یا روش های مشابه طبق مشخصات فنی

 ــ  بستن سرسيم در  محل مشخص شده طبق مشخصات فنی
 ــ   آزمایش های عایقی و صحت اتصال (در صورت نياز) و تحویل به آارفرما

:٧–در محاسبه بهای ردیف های مفصل بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
 ــ  فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی

 ــ  جدا آردن پوسته و عایق
 ــ  مفصل بندی طبق مشخصات فنی

 ــ  آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحویل به آارفرما
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
 CORES5-12واحدسطح مقطع

 [1] 04 [2] 12 [3] 17 [4] 27 [5] 37 [6] 38

CORES2-4 CORES13-17 CORES18-27 CORES28-37 MORE THAN  37
رديف

بهاي واحد (ريال)

سر سيم بندي كابل هاي كنترل ELTJ01
220160

گروه كد

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

S< MM=1 2432،240607،210 570،030 0184،100217،600322،190 سر

< S < MM1   = 2,5 2800،4401،124،500 1،055،610 02155،760402،980596،670 سر

< S < MM2,5   = 4 21،024،5501،439،350 1،351،140 03199،350515،800763،750 سر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

CORE1 CORES2 CORES3 CORES4,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سر سيم بندي كابل هاي فشار ضعيف - بدون زره ELTJ UA02
221160

گروه كد

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

S< MM=2,5 2168،930 0153،40084،060120،380 سر

< S < MM2,5   =10 2211،170 0266،760105،100150،490 سر

< S < MM10   =35 2316،740 03100،120157،630225،760 سر

< S < MM35   =95 2527،920 04166،900262،700376،230 سر

< S < MM95    185 2844،630 05267،030420،330601،990 سر

< S < MM185   =300 21،161،350 06367،170577،940827،730 سر

< S < MM300   500 21،583،680 07500،700788،1101،128،720 سر

<S MM500  22،111،560 08667،5901،050،8301،504،960 سر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

CORE1 CORES2 CORES3 CORES4,5 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سر سيم بندي كابل هاي فشار ضعيف - زره دار ELTJ AR02
221260

گروه كد

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

S< MM=2,5 2193،880 0159،92094،070133،950 سر

< S < MM2,5   =10 2242،360 0274،900117،610167،430 سر

< S < MM10   =35 2363،510 03112،340176،400251،160 سر

< S < MM35   =95 2605،850 04187،220294،010418،560 سر

< S < MM95   = 185 2969،380 05299،580470،410669،730 سر

< S < MM185   =300 21،332،870 06411،890646،790920،850 سر

< S < MM300   =500 21،817،540 07561،690882،0101،255،690 سر

<S MM500  22،423،390 08748،9201،176،0201،674،290 سر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

CORE1-CORES2-CORES3-CORES PE3- +
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0301 كيلو ولت6,6سر سيم بندي كابل هاي فشار متوسط - تا 
222160

گروه كد

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

< S < MM10   =35 23،033،130 011،497،8802،274،2702،970،040 سر

< S < MM35   =95 24،851،290 022،398،3403،637،9304،750،020 سر

< S < MM95   = 185 27،284،270 033،594،7105،459،5807،128،260 سر

< S < MM185   =300 29،707،500 044،792،5407،276،4109،503،320 سر

< S < MM300   =500 212،134،390 055،995،0009،098،85011،877،900 سر

<S MM500  214،560،430 067،192،52010،917،15014،254،980 سر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

CORE1-CORES2-CORES3-CORES PE3- +
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0302 كيلو ولت11سر سيم بندي كابل هاي فشار متوسط - 
222260

گروه كد

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

< S < MM10   =35 23،485،820 011،710،9302،611،0103،409،580 سر

< S < MM35   =95 25،576،890 022،738،5604،175،5405،455،890 سر

< S < MM95    185 28،367،990 034،107،8406،266،1308،187،310 سر

< S < MM185   =300 211،155،430 045،473،4608،356،55010،913،430 سر

< S < MM300   =500 213،944،880 056،842،75010،444،17013،642،360 سر

<S MM500  216،733،970 068،212،03012،530،93016،372،620 سر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

CORE1-CORES2-CORES3-CORES PE3- +
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0303 كيلو ولت20سر سيم بندي كابل هاي فشار متوسط - 
222360

گروه كد

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

< S < MM10   =35 24،045،580 011،973،9803،025،7003،956،180 سر

< S < MM35   =95 26،474،840 023،156،7304،842،5406،329،180 سر

< S < MM95   = 185 29،715،150 034،736،7407،267،0709،498،300 سر

< S < MM185   =300 212،949،680 046،313،0909،689،11012،661،650 سر

< S < MM300   =500 216،191،150 057،894،26012،109،98015،827،790 سر

<S MM500  219،426،160 069،473،11014،531،16018،992،470 سر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

CORE1-CORES2-CORES3-CORES PE3- +
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0304 كيلو ولت33سر سيم بندي كابل هاي فشار متوسط - 
222460

گروه كد

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

< S < MM10   =35 25،038،940 012،444،4903،764،4304،922،270 سر

< S < MM35   =95 28،063،370 023،910،3406،023،3307،878،010 سر

< S < MM95   = 185 212،093،870 035،861،0309،032،98011،812،540 سر

< S < MM185   =300 216،123،090 047،817،87012،044،33015،749،870 سر

< S < MM300   =500 220،154،740 059،771،91015،054،66019،689،690 سر

<S MM500  224،187،620 0611،731،19018،067،11023،629،030 سر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

CORE1-CORES2-CORES3-CORES PE3- +
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0305 كيلو ولت66سر سيم بندي كابل هاي فشار متوسط - 
222560

گروه كد

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

< S < MM10   =35 26،104،570 012،945،0004،554،2305،960،560 سر

< S < MM35   =95 29،772،010 024،716،0507،286،5309،528،740 سر

< S < MM95   = 185 214،650،170 037،068،96010،928،06014،305،090 سر

< S < MM185   =300 219،536،040 049،435،38014،587،20019،070،990 سر

< S < MM300   =500 224،463،830 0511،794،38018،202،70023،864،930 سر

<S MM500  229،230،620 0614،139،57021،865،80028،607،000 سر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

PL [1] ST [2] 

PLASTICMETALLIC
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلندها - ضد گرد و غبار ELTJ WP04
223160

گروه كد

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

M " DIA6 (1/4  .) 01204،990237،680 عدد

M " DIA8 (5/16  .) 02245،440283،460 عدد

M " DIA10 (3/8   .) 03286،600331،960 عدد

M " DIA12 (1/2  .) 04327،710379،750 عدد

M " DIA16 (5/8  .) 05491،590570،310 عدد

M " DIA20 (3/4  .) 06614،300711،710 عدد

M " DIA25 (1  .) 071،188،8301،376،300 عدد

M " DIA32 (1 1/4  .) 081،968،3502،277،240 عدد

M " DIA40 (1 1/2  .) 093،196،9503،700،650 عدد

M " DIA50 (2  .) 104،263،0604،935،560 عدد

M " DIA63 (2 1/2  ) 115،329،1806،169،120 عدد

M " DIA73 (3  .) 126،149،1407،119،180 عدد

M " DIA85 (3 1/4  .) 136،968،4308،067،230 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلندها - ضد انفجار ELTJ EX04
223260

گروه كد

فصل بيست و دوم -  كارهاي برق - سر سيم بندي و اتصال كابل ها

M " DIA6 (1/4  .) 01279،710 عدد

M " DIA8 (5/16  .) 02335،500 عدد

M " DIA10 (3/8   .) 03392،670 عدد

M " DIA12 (1/2  .) 04447،800 عدد

M " DIA16 (5/8  .) 05673،050 عدد

M " DIA20 (3/4  .) 06840،470 عدد

M " DIA25 (1  .) 071،626،480 عدد

M " DIA32 (1 1/4  .) 082،691،540 عدد

M " DIA40 (1 1/2  .) 094،372،480 عدد

M " DIA50 (2  .) 105،830،880 عدد

M " DIA63 (2 1/2  ) 117،288،610 عدد

M " DIA73 (3  .) 128،410،120 عدد

M " DIA85 (3 1/4  .) 139،530،970 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و سوم -  كارهاي برق - نصب سيني و نردبان كابل و كاندوئيت

آارهای برق

فصل بيست و سوم - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت ها

١–بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل( قطعات مستقيم و درپوش ) و آاندوئيت برحسب مترطول و بهای ردیف های نصب قطعات خاص سينی و
.نردبان آابل(زانو، سه راه و چهارراه) برحسب تعداد محاسبه شده است

.٢–در ردیف های مربوط به آاندوئيت، هزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و طبق مشخصات فنی منظور شده است 
٣–هزینه ساخت و نصب تكيه گاه ها(ساپورت ها) در ردیف های این فصل منظور نشده است و برای تعيين بهای آنها، باید به ردیف های فصل های مربوط

.مراجعه شود
.٤–نصب سينی و آاندوئيت روی انواع  تكيه گاه ها بصورت یكسان در نظر گرفته شده است

٥–در ردیف های مربوط به سينی و نردبان و آابل و آاندوئيت، هزینه تهيه پيچ، مهره، پرچ، رولپالگ و امثال آنها منظور نشده است. این قبيل لوازم، توسط
.آارفرما تهيه می شود یا هزینه تهيه آن جداگانه محاسبه می شود

نصب اتصاالت مربوط جزو هزینه نصب مترطول خطوط منظور شده است و بابت اتصاالت،  (CLOSED TYPE)٦–در ردیف های مربوط به آاندوئيت از نوع بسته
.هزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود

٧–زانو، سه راه، چهارراه و بطور آلی قطعات خاص سينی یا نردبان آابل در این فصل بصورت پيش ساخته فرض شده است و ردیف های مربوط تنها شامل
.هزینه نصب می باشد. در صورتی آه این قطعات در آارگاه توسط پيمانكار ساخته شود، هزینه ساخت آن جداگانه محاسبه می شود

.٨–در محاسبه بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
 ــ  حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب

 ــ  نصب قطعات روی تكيه گاه ها شامل: برش در طول های الزم و نصب
 ــ  تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن قطمعات نصب شده

 طبق مشخصات فنی (EARTH BONDING )ــ  نصب اتصاالت زمين
ــ  لكه گيری محل های برش در صورت نياز

ــ  تحویل به آارفرما
:٩–در محاسبه بهای ردیف های نصب آاندوئيت، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب
)ــ  برش و رزوه آردن سر آاندوئيت ها(در صورت نياز

 ــ  نصب اتصاالت
ــ  نصب بست ها و آاندوئيت ها

)ــ  نصب بوشينگ ها(در صورت نياز
 ــ  تنظيم و تراز آردن خطوط و تحویل به آارفرما
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و سوم -  كارهاي برق - نصب سيني و نردبان كابل و كاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

CR [1] LT [2] SP [3] 

COVEREL TEE CROSS, ,STRAIGHT PART 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيني ها و نردبان هاي فوالدي ELTC01
230160

گروه كد

فصل بيست و سوم -  كارهاي برق - نصب سيني و نردبان كابل و كاندوئيت

W< CM= 10 0162،310666،900337،880 متر

< W < CM10   =30 0277،9801،001،380449،770 متر

< W < CM30   = 60 03101،2501،251،750505،780 متر

< W < CM60   =80 04117،0101،501،450561،780 متر

< W CM80   05155،9301،666،960673،630 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و سوم -  كارهاي برق - نصب سيني و نردبان كابل و كاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

CL [1] OP [2] 

CLOSED TYPE OPEN TYPE WITH PLASTIC BUSH /   .
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب كاندوئيت ها - فوالدي سخت ELTC RS02
231160

گروه كد

فصل بيست و سوم -  كارهاي برق - نصب سيني و نردبان كابل و كاندوئيت

" diam1/2  01284،520171،550 متر

" diam3/4  02342،130206،930 متر

" diam1  03457،630280،560 متر

" diam1 1/4  04526،910312،110 متر

" diam1 1/2  . 05591،330359،610 متر

" diam2  06625،240386،470 متر

" diam2 1/2  07684،970412،790 متر

" diam3  08740،160438،640 متر

" diam3 1/2  09821،930493،350 متر

" diam4  10970،710592،040 متر

" diam5  111،140،360693،640 متر

" diam6  121،239،510751،960 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و سوم -  كارهاي برق - نصب سيني و نردبان كابل و كاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب كاندوئيت ها - فوالدي قابل انعطاف ELTC FS02
231260

گروه كد

فصل بيست و سوم -  كارهاي برق - نصب سيني و نردبان كابل و كاندوئيت

" diam3/4  01403،140 متر

" diam1 1/2  02648،110 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و سوم -  كارهاي برق - نصب سيني و نردبان كابل و كاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب كاندوئيت ها - پي.وي.سي ELTC PV02
231360

گروه كد

فصل بيست و سوم -  كارهاي برق - نصب سيني و نردبان كابل و كاندوئيت

" diam1/2  0164،100 متر

" diam3/4  0277،830 متر

" diam1  03103،060 متر

" diam1 1/4  04118،190 متر

" diam1 1/2  . 05134،710 متر

" diam2  06142،630 متر

" diam2 1/2  07154،890 متر

" diam3  08167،920 متر

" diam3 1/2  09185،210 متر

" diam4  10218،990 متر

" diam5  11258،560 متر

" diam6  12283،080 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم

آارهای برق

فصل بيست و چهارم - نصب پانل، ترانسفورماتور، باس داکت، باتری و جعبه تقسيم

١–بهای ردیف های نصب پانل، ترانسفورماتور و باتری ، برحسب آيلوگرم و بهای ردیف های نصب باس داآت، برحسب مترطول و بهای ردیف های نصب جعبه
.تقسيم، پریزهای صنعتی و ایستگاه آنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده است

٢–هزینه ساخت و نصب فریم ها، راك ها، تكيه گاه ها و امثال آنها در ردیف های این بخش محاسبه نشده است و برای این گونه فعاليت ها، از ردیف های
.فصل های مربوط استفاده می شود 

.٣–ردیف های این بخش ، شامل نصب تجهيزات و تثبيت  آنها به انواع تكيه گاه ها ( فریم، ساپورت و غيره ) می باشد 
٤–در صورتی آه جعبه تقسيم از نوع پانل روشنایی باشد بهای نصب آن شامل هزینه سرسيم بندی تمام سيم ها و آابل های خروجی است. در سایر انواع

.جعبه تقسيم، برای سر سيم بندی باید از ردیف های فصل مربوط استفاده آرد
:٥–در محاسبه بهای نصب پانل ها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل پانل ها از انبار پيمانكار به محل نصب(در صورت نياز)، نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  تثبيت مكانيكی شامل بستن پيچ های پانل ها به آف و پيچ های رابط بين پانل های مجاور

 ــ  تنظيم و تراز آردن پانل ها از لحاظ افقی و عمودی
)ــ  تكميل ارتباط الكتریكی بين پانل ها( در صورت نياز 

ــ  آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما
:٦–در محاسبه بهای نصب ترانسفورماتورها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی
 ــ  تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن

ــ  بازدید نهایی و تحویل به آارفرما
:٧–در محاسبه بهای نصب باس داآت، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
ــ  نصب ساپورت خاص باس داآت به تكيه گاه های موجود

 ــ  نصب قطعات به ساپورت ها و برقراری اتصال الكتریكی و مكانيكی بين قطعات طبق مشخصات فنی
 ــ  تنظيم و تراز آردن افقی و عمودی
ــ  آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما

:٨–در محاسبه بهای نصب باتری، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
ــ حمل از انبار پيمانكار به محل نصب، جاگذاری و نصب در محل مقرر

 ــ  تكميل اتصاالت الكتریكی و مكانيكی و تحویل به آارفرما
:٩–در محاسبه بهای نصب جعبه های تقسيم، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر
ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب پانل ها ELPTPN
240160

گروه كد

فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم

W < KG    =    25     01125،490 كيلوگرم

< W < KG25   =  50  02103،920 كيلوگرم

< W < KG50   =100 0386،730 كيلوگرم

< W < KG100   =250 0478،770 كيلوگرم

< W < KG250   =500 0570،090 كيلوگرم

W > KG        500   0658،190 كيلوگرم
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ترانسفورماتورها ELPTTR
241160

گروه كد

فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم

W < KG    =    1000     0146،670 كيلوگرم

< W <1000   = 2500 0237،340 كيلوگرم

< W < KG2500   = 5000 0328،890 كيلوگرم

< W < KG5000   = 10000 0424،000 كيلوگرم

< W < KG10000   = 30000 0518،100 كيلوگرم

W > KG       30000  0615،560 كيلوگرم
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باسداكت ها - با اتصاالت پيچ و مهره اي ELPTBD01
242160

گروه كد

فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم

W < KG M    =  50  / 018،663،670 متر

< W < KG M50   100 / 0217،151،840 متر

W > KG M   100 / 0321،610،360 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جعبه هاي تقسيم ELPTJB
243160

گروه كد

فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم

W < KG    =    2   011،366،150 عدد

< W < KG2   =  10  021،603،930 عدد

< W < KG10   =25 034،472،620 عدد

< W < KG25   =50 048،988،370 عدد

< W < KG50   =100 0516،122،530 عدد

W > KG        100   0619،808،920 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باتري ها ELPTRY
244160

گروه كد

فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم

W < KG    =    5   01103،250 كيلوگرم

< W < KG5   =  15  0287،930 كيلوگرم

W > KG      15  0369،480 كيلوگرم
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

EX [1] WP [2] 

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ايستگاه كنترل محلي موتور ELPTCS
245160

گروه كد

فصل بيست و چهارم -  كارهاي برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتري و جعبه تقسيم

ALL TYPES 015،691،5504،771،070 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و پنجم -  كارهاي برق - نصب سيستم روشنايي

آارهایبرق

فصل بيست و پنجم - نصب سيستم روشنايي

.١–بهای رديف های اين فصل براساس تعداد محاسبه مي شود
٢–بهای رديف های نصب چراغ شامل هزينه های پيش مونتاژ چراغ نمي شود. در صورت نياز به پيش مونتاژ چراغ در آارگاه، هزينه آن جداگانه محاسبه

.مي شود
.٣–بهای رديف های نصب چراغ شامل هزينه سرسيم بندی داخل چراغ نيز مي باشد

٤–هزينه ساخت و نصب هر نوع پايه و تكيه گاه برای تجهيزات اين فصل، با استفاده از رديف های فصل های مربوط محاسبه مي شود
.٥–رديف های اين فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پايه، تكيه گاه، براآت و غيره مي باشد

:٦–در محاسبه بهای نصب چراغ ها، هزينه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اجرايی زير منظور شده است
 ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب

ــ  آماده سازی و نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنی
 ــ  آارهای تكميلی مانند نصب المپ، اتصال زمين

 ــ آزمايش، روشن آردن و تحويل به آارفرما
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و پنجم -  كارهاي برق - نصب سيستم روشنايي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

EX [1] WP [2] 

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب نور افكن ها و چراغ هاي صنعتي ELIL01
250160

گروه كد

فصل بيست و پنجم -  كارهاي برق - نصب سيستم روشنايي

P < WATT = 1000 015،590،6604،992،310 عدد

P > WATT    1000 026،604،1605،969،140 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و پنجم -  كارهاي برق - نصب سيستم روشنايي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

EX [1] WP [2] 

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ هاي رشته اي ELIL02
251160

گروه كد

فصل بيست و پنجم -  كارهاي برق - نصب سيستم روشنايي

P < WATT  = 100 014،591،1103،992،170 عدد

P > WATT     100 025،590،6604،992،310 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و پنجم -  كارهاي برق - نصب سيستم روشنايي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

CF [1] CS [2] 

FLUSH MOUNTED SURFACE MOUNTED 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ هاي فلورسنت - ضد گرد و غبار ELIL WP03
252160

گروه كد

فصل بيست و پنجم -  كارهاي برق - نصب سيستم روشنايي

LAMPS WATT1,2 , 18/20 013،620،5104،327،790 عدد

LAMPS WATT1,2 , 36/40 023،906،9904،624،300 عدد

LAMPS WATT3,4 , 18/20 034،324،0605،083،900 عدد

LAMPS WATT3,4 , 36/40 044،624،8805،344،470 عدد

MORE LAMPS AND WATT   055،216،4705،935،750 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و پنجم -  كارهاي برق - نصب سيستم روشنايي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

CF [1] CS [2] 

FLUSH MOUNTED SURFACE MOUNTED 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ هاي فلورسنت - ضد انفجار ELIL EX03
252260

گروه كد

فصل بيست و پنجم -  كارهاي برق - نصب سيستم روشنايي

LAMPS WATT1,2 , 18/20 014،056،5104،788،650 عدد

LAMPS WATT1,2 , 36/40 024،324،0605،083،900 عدد

LAMPS WATT3,4 , 18/20 034،793،8105،510،160 عدد

LAMPS WATT3,4 , 36/40 045،087،2005،805،390 عدد

MORE LAMPS AND WATT   055،644،7606،332،870 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و پنجم -  كارهاي برق - نصب سيستم روشنايي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ هاي متفرقه ELIL04
253160

گروه كد

فصل بيست و پنجم -  كارهاي برق - نصب سيستم روشنايي

PHOTOCELL 014،874،880 عدد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

آارهای برق

فصل بيست و ششم - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

١–بهای ردیف های این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای ذغال ریزی داخل چاه آه برحسب آيلوگرم و تسمه مسی آه برحسب مترطول
.محاسبه می شود

.٢–برای اجرای آابل و سيم سيستم های این فصل، از بهای ردیف های فصل آابل آشی و سيم آشی استفاده می شود 
٣–بهای نصب ميله ارت تا طول ٢/٥ متر و با  روش ضربه ای دستی(فرو آردن ميله داخل زمين)، محاسبه شده است. در صورتی آه طول بيش از ٢/٥ متر
باشد، بابت هر مترطول اضافی معادل٥٠% به بهای ردیف اضافه می شود. هرگاه برای فروآردن ميله از دریل واگن یا وسيله مشابه آن استفاده شود،

.هزینه مربوط باید جداگانه محاسبه شود
:٤–در محاسبه بهای نصب تجهيزات این فصل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
 ــ  نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم حفاظت كاتدي ELER01
260160

گروه كد

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

TEST &BPUND BOX EXP  -
TYPE

017،149،820 دستگاه

TEST & BOND  
BOX INDUST TYPE( . )

025،999،650 دستگاه

CURRENT CONTROL 
BOX EXP TYPE-  

036،775،180 دستگاه

CURRENT CONTROL 
BOX IND TYPE- .

045،625،010 دستگاه

HIGH SILICON CAST  
IRON ANODE 

051،583،630 دستگاه

MAGNESIUM ANODE 061،324،790 دستگاه

SPLICING KIT& LINE TAB   071،434،390 دستگاه

REFERNCE CELL 087،128،990 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - ديسپاچر ELER DP02
261160

گروه كد

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

W < KG = 2 011،424،070 دستگاه

W > KG   2 022،373،840 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - كدولد (مسي) ELER CW02
261260

گروه كد

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

S < MM = 35 2 011،023،150 عدد

< S < MM C35   = 70 2 021،282،130 عدد

S > MM    70  2 031،530،930 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - الكترود (ميله) زمين ELER GR02
261360

گروه كد

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

ALL TYPES 017،736،950 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - اتصال به تجهيزات ELER CE02
261460

گروه كد

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

S < MM = 35 2 01452،080 عدد

< S < MM C35   = 70 2 02632،550 عدد

S > MM    70  2 03813،060 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - تسمه مسي ELER TC02
261560

گروه كد

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

ALL SIZES 01385،430 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - مخلوط زغال سنگ ELER CK02
261660

گروه كد

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

ALL TYPES 01115،780 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - صفحه اتصال زمين ELER EL02
261760

گروه كد

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

ALL TYPES 011،611،190 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم برق گير ELER03
262160

گروه كد

فصل بيست و ششم -  كارهاي برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت كاتدي

LIGHTNING TERMINAL 
MM(500 )

012،478،220 دستگاه

ARRESTER 024،783،390 دستگاه

DISCONNECTON KIT 03528،920 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هفتم -  كارهاي برق - نصب تجهيزات ارتباطي

آارهای برق

فصل بيست و هفتم - نصب تجهيزات ارتباطی

.١–بهای ردیف های این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود
.٢–هرگونه سرسيم بندی آابل ها و سيم های ورودی به تجهيزات این فصل، جزو هزینه نصب منظور شده است

.٣–هزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و تكيه گاه برای تجهيزات این فصل، با استفاده از ردیف های فصل های مربوط محاسبه می شود
.٤–ردیف های این فصل، شامل سرسيم بندی و برقراری اتصال الكتریكی الزم می باشد

.٥–ردیف های این فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، براآت و غيره می باشد
:٦–در محاسبه بهای نصب تجهيزات ارتباطی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
 ــ  نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هفتم -  كارهاي برق - نصب تجهيزات ارتباطي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - دستگاه گوشي تلفن ELCOTP01
270160

گروه كد

فصل بيست و هفتم -  كارهاي برق - نصب تجهيزات ارتباطي

ALL TYPES 016،409،780 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هفتم -  كارهاي برق - نصب تجهيزات ارتباطي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - جعبه ترمينال ELCOTP02
270260

گروه كد

فصل بيست و هفتم -  كارهاي برق - نصب تجهيزات ارتباطي

TO PAIR1 10- 014،718،290 دستگاه

TO PAIR10  20- 025،306،880 دستگاه

TO PAIR20  50- 035،891،730 دستگاه

TO PAIR50  100- 047،063،880 دستگاه

MORE THAN PAIR  100- 058،825،900 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هفتم -  كارهاي برق - نصب تجهيزات ارتباطي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - اكوستيك هود ELCOTP03
270360

گروه كد

فصل بيست و هفتم -  كارهاي برق - نصب تجهيزات ارتباطي

ALL TYPES 016،042،870 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هفتم -  كارهاي برق - نصب تجهيزات ارتباطي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم فراخوان ELCOPG
271160

گروه كد

فصل بيست و هفتم -  كارهاي برق - نصب تجهيزات ارتباطي

MICROPHONE ON WALL  
OR STAND 

012،822،740 دستگاه

MICROPHONE ON DESK  022،351،370 دستگاه

LOUDSPEAKER INDOOR( ) 033،295،760 دستگاه

LOUDSPEAKER OUTDOO(
R)

043،768،770 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

آارهای برق

فصل بيست و هشتم - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

١–با توجه به اینكه پيش راه اندازی و راه اندازی سيستم برق، بخش تفكيك ناپذیری از آار نصب تجهيزات برقی می باشد از این رو، برای هر سيستم،
آزمایش ها و بازبينی های الزم قبل از برقدار آردن سيستم، بشرح پيوست١ مندرج در انتهای دفترچه،فهرست شده است. هرگاه الزم باشد

.آزمایش هایی اضافه بر موارد فهرست شده انجام شود، هزینه آنها جداگانه محاسبه می شود
٢–تأمين دستگاه ها و ابزار الزم برای آزمایش های پيش راه اندازی و راه اندازی، بعهده پيمانكار است و از این بابت هزینه جداگانه  ای محاسبه نمی شود. در
مواردی آه از تجهيزات ویژه در آار استفاده شود و این تجهيزات نياز یه دستگاه ها یا ابزار خاص پيش راه اندازی داشته باشد، آارفرما این دستگاه ها و

.ابزارآالت را در سفارش خرید منظور نموده و در اختيار پيمانكار قرار می دهد. تعيين این گونه موارد بعهده مهندس مشاور است
 ، هزینه آن HIGH POT TEST ٣–آزمایش های مربوط به عایقی تجهيزات با استفاده از مگر تستر در نظر گرفته شده است و در صورت نياز به استفاده از

.جداگانه محاسبه می شود
، پانل های مربوط به VSDS ٤–در این فصل پانل های عمومی مورد نظر قرار گرفته است. در مواردی آه پيش راه اندازی و راه اندازی پانل های خاص( مانند

.بسته های یكجا خرید و غيره) مورد نظر باشد، هزینه های مربوط باید جداگانه محاسبه شود
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

V < KV = 6 < V < KV6   = 20 < V < KV20   = 63 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل هاي فشار متوسط ELPC01
280160

گروه كد

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

I < A =2000 016،3406،8405،990 كيلوگرم

< I < A2000   =5000 024،2804،5604،160 كيلوگرم

I > A  5000 032،6602،8502،720 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل هاي فشار ضعيف - پانل هاي قدرت ELPC0201
281160

گروه كد

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

I < A =2000 016،240 كيلوگرم

< I < A2000   =5000 025،640 كيلوگرم

I > A  5000 035،350 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

__ سيسيپانل هاي فشار ضعيف - پانل هاي ام ELPC0202
281260

گروه كد

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

ALL TYPES 011،425،390 خروجي
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل هاي فشار ضعيف - پانل هاي روشنايي ELPC0203
281360

گروه كد

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

ALL TYPES 0133،260 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

V < KV = 6 < V < KV6   = 20 < V < KV20   = 63 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ترانسفورمرها ELPC03
282160

گروه كد

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

S < MVA = 1 014،7505،7000 كيلوگرم

< S < MVA1   = 2,5 023،1903،8803،790 كيلوگرم

< S < MVA2,5   = 10 032،5702،8502،870 كيلوگرم

S> MVA 10 041،4401،6201،580 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0401 كيلوولت1موتورها - تا 
283160

گروه كد

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

UO TO KW  50 011،078،970 دستگاه

> KW 50 021،727،440 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0402 كيلوولت6/6 تا 1موتورها - بزرگتر از 
283260

گروه كد

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

UO TO KW  500 012،098،500 دستگاه

> KW 500 023،598،980 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0403 كيلوولت11 تا 6/6موتورها - بزرگتر از 
283360

گروه كد

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

UP TO KW  2000 012،399،320 دستگاه

< P < KW2000   = 4000 024،198،810 دستگاه

> KW 4000 035،398،470 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل هاي خاص ELPC05
284160

گروه كد

فصل بيست و هشتم -  كارهاي برق - پيش راه اندازي و راه اندازي برق

UP TO KW  25 019،120 كيلوگرم

< P < KW25   = 50 026،650 كيلوگرم

P > KW  50 035،700 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 كيلومتر5كارهاي برق - حمل بيش از   فصل بيست و  نهم –

آارهای برق

فصل بيست و نهم - حمل بيش از ٥ کيلومتر تجهيزات کارهای برقی

ردیف های این فصل بابت اضافه بها حمل تجهيزات و مصالح تحویلی به پيمانكار در مواردی است آه فاصله انبار آارفرما تا محل نصب بيش از ٥ آيلومتر می باشد.
هزینه های تحویل مصالح، بارگيری و تخليه و حمل تا ٥ آيلومتر در قيمت های نصب منظور شده است و فقط هزینه حمل مازاد بر ٥ آيلومتر از ردیف های این فصل

.بر اساس "تن - آيلومتر" محاسبه می شود
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 كيلومتر5كارهاي برق - حمل بيش از   فصل بيست و  نهم –

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTR كيلومتر5حمل بيش از 
290160

گروه كد

 كيلومتر5كارهاي برق - حمل بيش از   فصل بيست و  نهم –

FOR ALL WIEGHTS AND   
DISTANCS

019،500 تن/كيلومتر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

آارهای ابزاردقيق

 فصل سی و یكم - عمليات نصب در محوطه

١–دستگاه های ابزاردقيق در محوطه

١–در هر یك از ردیف های این فصل، هزینه عمليات نصب ادوات ابزاردقيق شامل تحویل گيری از آارفرما، آاليبراسيون، بازرسی محل نصب، نصب و 
.آزمایش و تحویل آار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نفت و براساس دستورالعمل های اجرایی منظور شده است

, MASTER  ORIFICE) مانند فرستنده های جریان از انواع مغناطيسی، ٢LINE INSTRUMENTS–در ادوات مستقر در امتداد خطوط لوله(
ULTRASONIC , CORIOLIS , VORTEX توربينی ، انواع شيرهای آنترل و قطع و وصلی و فرستنده ها و جمع آننده های مقادیر

 ، لوله های ونتوری، شيرهای اطمينان و غيره آه دارای جهت مشخصی FLOW TOTALEZERS و یا (INTEGRAL ORIFICE FLOW)جریان
انجام می شود، تمامی فعاليت هایی آه باید توسط گروه ابزاردقيق صورت گيرد، از جمله (PIPING)می باشند و نصب آنها توسط گروه لوله آشی

تست های عملكرد، آاليبراسيون، تطبيق با مشخصات فنی(بسته به مورد) بازرسی و نظارت نصب، ارائه گزارش های بازرسی و تحویل آارهای
.انجام شده، طبق دستورالعمل های اجرایی، منظور شده است

.٣–هزینه نصب ادوات درج شده بند ٢، از گروه لوله آشی محاسبه می شود
.٤–هزینه نصب برای آالس های مختلف فشار در اتصاالت فلنجی ادوات ابزاردقيق یكسان منظور شده است

      .٥–در صورتی آه ادوات ابزاردقيق روی پكيج ها نصب شده باشد، قيمت هر یك از ردیفهای مربوط، در ضرایبی طبق جدول زیر ضرب می شود
TRANSMITTERS ( P/DP/LT,TT)     ضریب ٠/٤        نوع دستگاه
SWITCHES ( F.P.L.T)     ضریب ٠/٥        نوع دستگاه
SOv/LOCAL INDICATORS/PG/TGضریب ٠/٣٥      نوع دستگاه
T/C & RTDضریب ٠/٣        نوع دستگاه
CV/HV/PSV/FE/PDMERERضریب ٠/٧٥      نوع دستگاه

باشد ، بابت هزینه (PROTECTION BOX OR HEATING BOX )٦–در مواردی  آه نياز به نصب ادوات ابزاردقيق در داخل جعبه محافظ  و یا گرم آننده
نصب جعبه و اضافه آاری مربوط به اتصاالت ادوات در داخل جعبه، معادل ٥٥% قيمت ردیف مربوط(ردیف های نصب ادوات) اضافه محاسبه

.می شود
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الكترونيكي - فرستنده ها INFEFIEL01
310160

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

P DP T TR WITH/ /     
CAPILLARY

017،503،660 دستگاه

P DP T TR WITHOUT/ /     
CAPILLARY

026،352،880 دستگاه

INTEGRAL ORIFICE 
FLOW TRANS .

036،527،370 دستگاه

LEVEL TR AIR PURGE .  
TYPEI

046،806،940 دستگاه

DP TRANS FLANGED UP . ( 
TO " 4 )

057،215،660 دستگاه

LEVEL EXT DIS TYPE UP . .  
TO " 32

0614،100،130 دستگاه

LEVEL EXT DIS TYPE > . .  
" "32 - 72

0715،120،740 دستگاه

LEVEL EXT DIS TYPE > " . .  72 0816،726،570 دستگاه

LEVEL INT DIS TYPE UP . .  
TO " 32

0911،898،210 دستگاه

LEVEL INT DIS TYPE > . .  
" "32 -72

1012،496،750 دستگاه

LEVEL INT DIS TYPE > " . .  72 1113،591،950 دستگاه

LEVEL RADAR TYPE  1212،553،400 دستگاه

LEVEL SERVO GAUGE  1322،149،120 دستگاه

LEVEL ULTRASONIC 
TYPE

149،106،590 دستگاه

LEVEL VIBRATION TYPE  158،939،060 دستگاه

TANK LEVEL 
METER FLOAT TYPE(  )

1723،489،840 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الكترونيكي - نمايشگرها سوييچ ها INFEFIEL02
310260

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

LEVEL SWITCHE 
EXT FLOAT TYPE.  

0111،234،570 دستگاه

LEVEL SWITCHE 
INT FLOAT TYPE.  

029،667،830 دستگاه

LEVEL SWITCHE 
VIBRATION TYPE 

034،634،080 دستگاه

FLOW,
PRESS TEMP SWITCHES., .

045،585،100 دستگاه

LOCAL INDICATORS 053،952،200 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الكترونيكي - شيرهاي مغناطيسي و حسگرها INFEFIEL03
310360

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

SOLENOID VALVES 012،400،400 دستگاه

GAS DETECTOR 025،842،710 دستگاه

HEAT DETECTOR RATE (
OF RISE )

035،336،180 دستگاه

SMOKE DETECTOR 042،759،760 دستگاه

FLAME DETECTOR UV IR ( / ) 053،070،490 دستگاه

FLAME DETECTOR 
BEAM( )

069،344،470 دستگاه

LINEAR HEAT 
DETECTOR LHD( )

079،503،210 دستگاه

MAN CALL.
POINT PB BREAKING, ,

082،404،300 دستگاه

HORN BEACON FLASH, ,
LIGHT

093،986،610 دستگاه

SIREN 105،525،750 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

RTD ادوات واقع در محوطه - ادوات الكترونيكي - ترموكوپل ها و INFEFIEL04
310460

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

THERMOCOUPE L <  = 60
CM

011،888،200 دستگاه

THERMOCOUPE L >    60
CM

022،580،340 دستگاه

SKIN TYPE 
THERMOCOUPLES

036،712،140 دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES

041،748،990 دستگاه

THERMOWELL L < CM  = 60 051،811،540 دستگاه

THERMOWELL L> CM  60 062،305،480 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيو ماتيكي - فرستنده ها INFEFIPN01
310760

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

P DP T TR WITH/ /  .   
CAPILLARY

018،458،850 دستگاه

P DP T TR WITHOUT/ /  .   
CAPILLARY

027،777،150 دستگاه

LEVEL EXT DIS TYPE UP . .  
TO " 32

0315،891،770 دستگاه

LEVEL EXT DIS TYPE > . .  
"32-72

0416،969،650 دستگاه

LEVEL EXT DIS TYPE > " . .   72 0518،665،610 دستگاه

LEVEL INT DIS TYPE UP . .  
TO " 32

0613،566،320 دستگاه

LEVEL INT DIS TYPE > . .  
"32-72

0714،198،470 دستگاه

LEVEL INT DIS TYPE > " . .   72 0815،355،150 دستگاه

LEVEL TR AIR PURGE .  
TYPE

098،256،550 دستگاه

DP TR FLANGED UP TO .  (  
"4 )

108،553،720 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيو ماتيكي - نمايشگرها و سوئيچ ها INFEFIPN02
310860

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

LEVEL SWITCH 
EXT FLOAT TYPE.  

0112،497،260 دستگاه

LEVEL SWITCH INT  .
FLOAT TYPE 

0210،444،320 دستگاه

FLOW PRESS TEMP, , .
SWITCHES

036،652،500 دستگاه

LOCAL INDICATORS 043،952،200 دستگاه

INDDICATING/
CONVERTOLLER

0510،480،020 دستگاه

LOCAL PRES FLOW TEM / /
RECORDER

0612،249،250 دستگاه

AIR FILTER REGULATOR  071،639،480 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات مكانيكي INFEFIME
311160

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

LEVEL GAUGES 016،909،780 دستگاه

TANL LEVEL 
INDICATOR FLOAT( )

0215،270،800 دستگاه

PRESS GAUGES.
THREADED CONN .

033،741،370 دستگاه

PRESSURE GAUGE 
FLANGED CONN .

044،409،770 دستگاه

PRESS GAUGE WITH.  
CAPILLARY

054،827،170 دستگاه

DRAFT GAUGES 067،757،920 دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES BIMETAL( )
073،740،770 دستگاه

GAS ACTUATED 
THERMOMETER

084،767،150 دستگاه

ROTAMETERS 094،929،310 دستگاه

ANNUBARS 108،520،000 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - كاليبراسيون و/ يا كنترل مشخصات - شيرهاي كنترل INFEFICA01
311460

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO "  4 015،653،130 عدد

OVER " UP TO " 4    8 026،329،880 عدد

OVER " UP TO " 8    12 036،813،610 عدد

OVER " UP TO " 12    20 049،237،430 عدد

OVER " UP TO " 20    32 0513،088،650 عدد

OVER " 32 0621،986،830 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - كاليبراسيون و/ يا كنترل مشخصات - شيرهاي موتوري INFEFICA02
311560

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO "  4 014،945،910 عدد

OVER " UP TO " 4    8 025،904،940 عدد

OVER " UP TO " 8    12 036،531،330 عدد

OVER " UP TO " 12    20 047،115،790 عدد

OVER " UP TO " 20    32 0510،259،800 عدد

OVER " 32 0616،329،120 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - كاليبراسيون و/ يا كنترل مشخصات - شيرهاي قطع و وصل INFEFICA03
311660

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO "  4 014،945،910 عدد

OVER " UP TO " 4    8 025،622،660 عدد

OVER " UP TO " 8    12 036،106،390 عدد

OVER " UP TO " 12    20 048،530،210 عدد

OVER " UP TO " 20    32 0512،381،440 عدد

OVER " 32 0620،572،410 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - كاليبراسيون و/ يا كنترل مشخصات - شيرهاي اطمينان INFEFICA04
311760

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO "  4 014،745،990 عدد

OVER " UP TO " 4    8 025،654،650 عدد

OVER " UP TO " 8    12 036،462،590 عدد

OVER " UP TO " 12    20 047،320،900 عدد

OVER " UP TO " 20    32 059،924،160 عدد

OVER " 32 0616،111،730 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - كاليبراسيون و/ يا كنترل مشخصات - صفحات اوريفيس INFEFICA05
311860

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO "  4 011،808،730 عدد

OVER " UP TO " 4    8 022،082،610 عدد

OVER " UP TO " 8    12 032،372،450 عدد

OVER " UP TO " 12    20 042،697،440 عدد

OVER " UP TO " 20    32 053،547،760 عدد

OVER " 32 064،617،110 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - كاليبراسيون و/ يا كنترل مشخصات - انواع جريان سنج هاي در طول
خط

INFEFICA06
311960

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO "  4 012،856،450 عدد

OVER " UP TO " 4    8 023،523،220 عدد

OVER " UP TO " 8    12 034،056،930 عدد

OVER " UP TO " 12    20 044،590،630 عدد

OVER " UP TO " 20    32 055،124،330 عدد

OVER " 32 065،523،530 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

جعبه تقسيم و تابلوهاي آنترل محلي .٢
١- هزينه نصب تجهيزات اين فصل، بر مبناي وزن و شامل وزن جعبه تقسيم و يا تابلوهاي محلي با تمامي متعلقات و ادوات ابزار دقيق نصب شده روي آن

.مي باشد
 ٢- براي نصب جعبه تقسيم هاي محلي از نوع فيلدباس حداقل وزن مبنا ١٢ آيلو گرم منظور مي شود

٣- در صورتي آه در تابلوهاي محلي، ادوات ابزار دقيق تعبيه شده باشد آه نياز به آزمايش و تنظيم داشته باشد، هزينه مربوط به آاليبراسيون آنها، از
.رديف هاي آاليبراسيون ادوات ابزار دقيق نصب شده تابلوهاي آنترل (از بخش نصب تجهيزات اتاق آنترل) محاسبه مي شود

٤- براي نصب تجهيزات با وزن باالتر از ١٠٠ آيلوگرم تا ارتفاع ١١ متر، از رديف مربوط و در ارتفاع هاي باالتر تا ٣٠ متر، يا ضريب ١/٠٦ و باالتر از ٣٠ متر، با
.ضريب ١/١٢ نسبت به قيمت رديف مربوط، محاسبه مي شود
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جعبه تقسيم و پانل هاي محلي INFEJB
312560

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

W UP TO KG:   25 01120،930 كيلوگرم

W KG 26-50 0297،390 كيلوگرم

W KG 51-100 0374،770 كيلوگرم

W KG: 101-250 0473،990 كيلوگرم

W KG: 251-500 0549،100 كيلوگرم

W >: 500 0639،630 كيلوگرم
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

خطوط  فرآيندي ابزار دقيق .٣
هزينه مربوط به نصب خطوط فرآيندي، با پيش فرض استفاده از مانيفلد پيش ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانيفلد در آارگاه،١-

.هزينه آن از رديف مربوط به خطوط فرآيندي جداگانه محاسبه مي شود
.، در صورت نياز، فقط هزينه ساخت و نصب مانيفلد محاسبه مي شودCAPILLARY براي برخي ادوات دقيق با خطوط٢-
براي حالتهايي آه خطوط فرآيندي بصورت ترآيبي طراحي شده باشند، در صورتي آه بيش از ٨٠% تعداد اتصاالت از يك جنس باشند، هزينه نصب از٣-

.رديف مربوط به همان جنس محاسبه مي شود، در غير اينصورت به نسبت درصد تعداد اتصاالت از هر جنس، از رديفهاي متناظر محاسبه مي گردد
براي جداسازي سيال فرآيند از ادوات ابزار دقيق، هزينه نصب آن از رديف مربوط براي هر عدد جداگانه محاسبه مي SEAL POT در صورت استفاده از٤-

.شود
.در تمام رديف هاي خطوط فرآيندي، اجراي آزمايش فشار و تحويل خطوط منظور شده است٥-
.، هزينه انجام آن از رديف متناظر در گروه لوله آشي، محاسبه مي شودPWHT در صورت نياز به عمليات حرارتي٦-
.در هر يك از رديف هاي اين فصل، نصب تمام اتصاالت (فيتينگ ها، شيرها و ساير متعلقات مورد نياز) منظور شده است٧-
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

DP) لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - لوله كشي (هوك آپ) ادوات( INFEPP01
313160

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL 0119،410،180 مجموعه

STAINLESS STEEL 0224،219،050 مجموعه

ALLOY STEEL 0323،723،370 مجموعه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

P) لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - لوله كشي (هوك آپ) ادوات( INFEPP02
313260

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL 0113،619،780 مجموعه

STAINLESS STEEL 0217،188،980 مجموعه

ALLOY STEEL 0316،851،480 مجموعه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - لوله كشي (هوك آپ) فشار سنج ها INFEPP03
313360

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL 017،360،240 مجموعه

STAINLESS STEEL 029،278،180 مجموعه

ALLOY STEEL 039،112،210 مجموعه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

DP) لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - تيوبينگ (هوك آپ) ادوات( INFEPP04
313460

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE 017،562،350 مجموعه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

P) لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - تيوبينگ (هوك آپ) ادوات( INFEPP05
313560

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE 014،347،740 مجموعه

256



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - تيوبينگ (هوك آپ) فشار سنج ها INFEPP06
313660

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE 014،136،270 مجموعه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - پيش ساخت سه راهه INFEPP07
313760

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL 016،029،450 مجموعه

STAINLESS STEEL 029،169،230 مجموعه

ALLOY STEEL 038،680،610 مجموعه

TUBING TYPE 042،887،530 مجموعه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - پيش ساخت پنج راهه INFEPP08
313860

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL 0110،048،640 مجموعه

STAINLESS STEEL 0214،525،290 مجموعه

ALLOY STEEL 0313،584،500 مجموعه

TUBING TYPE 043،748،060 مجموعه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي هاي فرآيندي ابزار دقيق - محفظه هاي جداكننده INFEPP09
313960

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL 014،902،790 مجموعه

STAINLESS STEEL 027،248،310 مجموعه

ALLOY STEEL 037،077،400 مجموعه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

شبكه خطوط هواي ابزار دقيق .٣
.در هر يك از رديف هاي اين فصل، هزينه نصب تمامي فيتينگ ها، شيرها و ساير متعلقات مربوط در مسير لوله آشي، منظور شده است١-
.در هر يك از رديف ها، تمامي آزمايش هاي تكميلي عمليات نصب و تحويل آار به آارفرما ، طبق مشخصات فني، منظور شده است٢-
در رديف هاي مربوط به لوله هاي فوالدي زنگ نزن و مسي قطرهاي از ١/٤ تا ١/٢ اينچ، نصب تمامي فيتينگ ها و متعلقات مورد نياز، منظور شده٣-

.است
در زمان هاي آزمايش خطوط هوايي ابزار دقيق، بايد از خطوط ايزوله شود و هزينه هاي بازآردن اتصاالت و اتصال مجدد آنها پس از آزمايش خطوط، در٤-

.رديف هاي مربوط منظور شده است
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبكه هواي ابزار دقيق - لوله كشي گالوانيزه INFEAP01
314560

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

D ": 1/2 01441،350 دستگاه

D ": 3/4 02548،470 دستگاه

D " & ": 1   1 1/2 03653،830 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبكه هواي ابزار دقيق - نصب تيوب هاي مسي INFEAP02
314660

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZES 01424،090 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبكه هواي ابزار دقيق - نصب تيوب هاي فوالد زنگ نزن INFEAP03
314760

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZES 01504،800 دستگاه

264



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبكه هواي ابزار دقيق - مخزن هاي هوا INFEAP04
314860

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZES 012،189،510 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

 فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

 آابل آشي ها و اتصاالت .٥
در هر يك از رديف هاي اين فصل ، عمليات تكميلي نصب شامل زدن شماره آابل ، بستن آمربند پالستيكي و يا فلزي براي مهار آابل و نصب عالئم١-

. ، منظور شده است  (CABLE MARKER ) مشخصه مسير آابل در موارد نياز
. در هر يك از رديف هاي اين فصل ، تمامي بازرسي ها و آزمايش ها و تحويل آار انجام شده در مقاطع مختلف ، منظور شده است٢-
. رديف هاي مربوط به آابل آشي زيرزميني ، اجراي آابل داخل ترانشه بتوني يا آانال خاآي را شامل مي شود٣-
. در رديف هاي مربوط به آابل آشي روي زميني ، اجراي روي سيني ، نردبان آابل و يا داخل آاندوئيت يكسان در نظر گرفته شده است٤-
در صورتي آه اجراي حداقل ٨٠% از طول يك آابل در مسير مشخصي ( مثأل زير زميني ) انجام شود ، هزينه آن از رديف مربوط محاسبه مي گردد در٥-

. غير اين صورت، قيمت آار انجام شده به نسبت طول مسير آابل تحت رديف مربوط محاسبه مي شود
. در رديف هاي آابل آشي زير زميني اين فصل ، عمليات خاآي ترانشه ها منظور نشده است٦-
. هزينه آابل آشي براي آابل هاي فيلد باس عينا" از رديف هاي متناظر آابل آشي سيگنال (با توجه به تعداد رشته ها) پرداخت مي شود٧-
و نصب آابلشو ، آرايش سيم ها و (WIRE  NUMBRING ) در هر يك از رديف هاي سر سيم بندي و اتصاالت ، عمليات شماره گذاري سيمها٨-

. آزمايش هاي مورد نياز منظور شده است
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

AL [1] AR [2] UA [3] 

ARMOURED WITH LEAD SHEATH   ARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - زير زميني. دفني يا داخل كانال بتني - كابل هاي
سيگنال

INFECB010101
315160

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CORES2-10 01104،27085،19069،710 متر

CORES12-20 02110،35090،19073،680 متر

CORES22-30 03118،82097،43079،510 متر

CORES32-40 04126،090103،08084،190 متر

CORES42-50 05141،770115،95094،670 متر

> CORES50 06189،090154،620126،250 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

AL [1] AR [2] UA [3] 

ARMOURED WITH LEAD SHEATH   ARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - زير زميني. دفني يا داخل كانال بتني - كابل هاي
ترموكوپل

INFECB010102
315260

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CORES2-10 01110،35099،43073،680 متر

CORES12-20 02126،090113،56084،190 متر

CORES22-30 03141،360127،73095،690 متر

CORES32-40 04157،610141،910104،220 متر

CORES42-50 05189،090170،370126،250 متر

> CORES50 06232،830209،870167،780 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

AL [1] AR [2] UA [3] 

ARMOURED WITH LEAD SHEATH   ARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - زير زميني. دفني يا داخل كانال بتني - كابل هاي
قدرت و سيستم اعالن خطر

INFECB010103
315360

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

S < MM  =16  2 01110،35099،43073،680 متر

< S < MM16   = 40 2 02126،090113،56084،190 متر

< S < MM40   = 64 2 03157،610141،910105،230 متر

< S < MM64   = 100 2 04189،090170،370126،250 متر

< S < MM100   = 140 2 05232،830209،870167،780 متر

< S < MM140   = 190 2 06276،630249،070199،280 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

AR [2] UA [3] 

ARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - روسيني، نردبان يا داخل كاندوئيت - كابل هاي
سيگنال

INFECB010201
315460

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CORES2-10 01117،90089،870 متر

CORES12-20 02124،67095،010 متر

CORES22-30 03134،430102،530 متر

CORES32-40 04142،380108،550 متر

CORES42-50 05160،020121،560 متر

> CORES50 06213،510162،720 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

AR [2] UA [3] 

ARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - روسيني، نردبان يا داخل كاندوئيت - كابل هاي
ترموكوپل

INFECB010202
315560

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CORES2-10 01124،62095،010 متر

CORES12-20 02142،380108،550 متر

CORES22-30 03160،180122،070 متر

CORES32-40 04177،980135،690 متر

CORES42-50 05213،510162،720 متر

> CORES50 06264،960216،490 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

AR [2] UA [3] 

ARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - روسيني، نردبان يا داخل كاندوئيت - كابل هاي قدرت
و سيستم اعالن خطر

INFECB010203
315660

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

S < MM  =16  2 01124،67095،010 متر

< S < MM16   = 40 2 02142،380108،540 متر

< S < MM40   = 64 2 03177،980135،670 متر

< S < MM64   = 100 2 04213،510162،720 متر

< S < MM100   = 140 2 05264،960216،560 متر

< S < MM140   = 190 2 06314،640257،230 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي و اتصاالت - خواباندن كابل ها - كابل هاي نوري-كواكسيال INFECB0104
315760

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE 01297،480 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

METALICPLASTIC
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي و اتصاالت - نصب گلندها - ضد گرد و غبار INFECB0201
315860

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

M " DIA6 (1/4  .) 01206،370173،960 عدد

M " DIA8 (5/16  .) 02245،610206،850 عدد

M " DIA10 (3/8   .) 03287،230241،490 عدد

M " DIA12 (1/2  .) 04328،940276،830 عدد

M " DIA16 (5/8  .) 05493،050414،260 عدد

M " DIA20 (3/4  .) 06616،730518،880 عدد

M " DIA25 (1  .) 071،191،8301،003،120 عدد

M " DIA32 (1 1/4  .) 081،973،3001،660،690 عدد

M " DIA40 (1 1/2  .) 093،205،0002،697،320 عدد

M " DIA50 (2  .) 104،274،9003،597،570 عدد

M " DIA63 (2 1/2  ) 115،344،1604،497،180 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي و اتصاالت - نصب گلندها - ضد انفجار - فلزي INFECB0202
315960

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

M " DIA6 (1/4  .) 01248،940 عدد

M " DIA8 (5/16  .) 02298،980 عدد

M " DIA10 (3/8   .) 03347،600 عدد

M " DIA12 (1/2  .) 04397،560 عدد

M " DIA16 (5/8  .) 05597،810 عدد

M " DIA20 (3/4  .) 06746،980 عدد

M " DIA25 (1  .) 071،444،080 عدد

M " DIA32 (1 1/4  .) 082،390،120 عدد

M " DIA40 (1 1/2  .) 093،882،970 عدد

M " DIA50 (2  .) 105،177،790 عدد

M " DIA63 (2 1/2  ) 116،473،890 عدد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLES THERMOCOUPLE EXT CABLES .POWER & ALARM CABLES   
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي و اتصاالت - سر سيم بندي و اتصاالت - زره دار با غالف سربي INFECB0301
316060

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CORES2-4 01115،800214،640249،030 سر

CORES5-10 02290،180537،190620،800 سر

CORES12-20 03419،360776،370895،040 سر

CORES22-30 04555،4901،029،6401،184،580 سر

CORES32-40 05722،2301،336،9601،535،840 سر

CORES42-50 061،055،7201،767،2701،887،100 سر

> CORES50 071،767،0001،985،2600 سر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLES THERMOCOUPLE EXT CABLES .POWER & ALARM CABLES   
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي و اتصاالت - سر سيم بندي و اتصاالت - زره دار INFECB0302
316160

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CORES2-4 01108،730201،440233،630 سر

CORES5-10 02273،450506،740585،180 سر

CORES12-20 03396،580735،320848،270 سر

CORES22-30 04526،380976،0901،122،400 سر

CORES32-40 05685،4201،269،7501،459،470 سر

CORES42-50 061،003،5201،680،9101،796،510 سر

> CORES50 071،679،3802،679،3900 سر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLES THERMOCOUPLE EXT CABLES .POWER & ALARM CABLES   
رديف

بهاي واحد (ريال)

كابل كشي و اتصاالت - سر سيم بندي و اتصاالت - بدون زره INFECB0303
316260

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CORES2-4 0191،130168،750195،730 سر

CORES5-10 02236،780437،760505،180 سر

CORES12-20 03350،270648،670746،920 سر

CORES22-30 04470،310870،6501،002،000 سر

CORES32-40 05621،3201،149،9401،320،780 سر

CORES42-50 06929،5201،541،0201،603،800 سر

> CORES50 071،584،9002،490،6900 سر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

 فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

 مسيرهاي آابل .٦
بصورت پيش ساخته فرض شده است . در غير (CROSS , TEE, ELBOW ,…) در تمام رديف هاي اين فصل ، اتصاالت مورد نياز مياني سيني و نردبان١-

. اين صورت ، هزينه ساخت قطعات پيشگفته بايد جداگانه محاسبه شود
. هزينه نصب پيچ و مهره و مانند آنها آه در اتصال سيني ها و نردبان هاي آابل مصرف مي شود بطور متعارف در رديف هاي مربوط منظور شده است٢-
. در هر يك از رديف هاي اين فصل ، بازرسي آار انجام شده و تحويل آن طبق مشخصات فني منظور شده است٣-
در هر يك از رديف هاي مربوط به سيني و نردبان آابل ، برحسب نياز بايد ، در فواصل مشخصي طبق نظر سازنده و يا مشخصات فني ، تسمه هاي٤-

. در صورتي آه بصورت آماده تأمين شده باشد ، توسط پيمانكار نصب شود (EARTH  BOUNDING STRAP ) هم ارتباطي ارت
. هزينه نصب سيني ها و اتصاالت اعم از فلزي و غير فلزي بصورت يكسان محاسبه مي گردد٥-
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

STARAIGHT PART EL TEE CROSS, , COVER
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسير عبور كابل - سيني ها و نردبان هاي فوالدي INFETR01
317060

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

W < CM = 10 01335،590969،20094،720 متر

< W< CM10  =30 02446،7201،454،760118،450 متر

< W < CM30   =60 03502،3501،819،390153،860 متر

< W < CM60   = 80 04557،9702،182،120177،720 متر

< W CM80   05669،0602،420،700236،860 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

CLOSE TYPE OPEN TYPE 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسير عبور كابل - كاندويت ها - فوالدي سخت INFETR RS02
317160

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

" DIAM1/2  . 01274،760189،660 متر

" DIAM3/4  . 02328،430229،020 متر

" DIAM1   . 03438،860310،070 متر

" DIAM1 1/4  . 04505،470346،570 متر

" DIAM1 1/2  . 05566،730398،740 متر

" DIAM2  . 06602،100425،220 متر

" DIAM2 1/2  . 07656،190456،980 متر

" DIAM3  . 08709،430487،680 متر

" DIAM3 1/2  . 09788،180548،920 متر

" DIAM4  . 10932،460655،200 متر

" DIAM5  . 111،095،360766،930 متر

" DIAM6  . 121،198،960836،430 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسير عبور كابل - كاندويت ها - فوالدي قابل انعطاف INFETR FS02
317260

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

D ": 3/4 01570،060 متر

D ":  1  02918،660 متر
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسير عبور كابل - كاندويت ها - پي. وي. سي INFETR PV02
317360

گروه كد

فصل سي و يكم - كارهاي ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

" DIAM1/2  . 0160،050 متر

" DIAM3/4  . 0272،140 متر

" DIAM1   . 0397،180 متر

" DIAM1 1/4  . 04110،840 متر

" DIAM1 1/2  . 05125،870 متر

" DIAM2  . 06133،480 متر

" DIAM2 1/2  . 07145،920 متر

" DIAM3  . 08156،660 متر

" DIAM3 1/2  . 09173،520 متر

" DIAM4  . 10205،470 متر

" DIAM5  . 11242،310 متر

" DIAM6  . 12260،420 متر
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

كارهاي ابزاردقيق - تجهيزات اتاق كنترل فصل سي و  دوم –

آارهای ابزاردقيق

فصل سی و دوم - تجهيزات اتاق کنترل

١–در هر یك از ردیف های این فصل، منظور از وزن تابلو، وزن آن با احتساب وزن ادوات نصب شده روی آن برای انواع تابلوهای سيستم های آنترل(مانند تابلو
.، اعالم حریق ، ...) می باشد  FCS, ESD, DCSمارشالينگ، 

٢–هزینه بستن پيچ و مهره و مانند آنها آه در نصب تجهيزات این بخش به روی فریم ها، ساپورت ها و امثال آنها بكار می رود، در ردیف مربوط منظور شده
.است

.٣–در هر یك از ردیف ها، تمامی آزمایش های جاری مورد نياز در تكميل عمليات نصب و تحویل آار به آارفرما منظور شده است
٤–آاليبراسيون ادواتی آه روی تابلوهای آنترل نصب می شود، حتی در صورتی آه بطور جداگانه بسته بندی شده باشند، در ردیف های جداگانه و با در نظر

.گرفتن جابجایی های الزم در محدوده آارگاه و در صورت نياز بازآردن و بستن مجدد روی تابلو محاسبه شده است
٥–در ردیف های نصب تابلوهای اتاق آنترل، اجرای آابل های ميانی از یك تابلو به تابلوی دیگر و اتصاالت آنها منظور نشده است و برای برآورد آنها، از

.ردیف های متناظر در آابل آشی و اتصاالت استفاده می شود
٦–در صورت نياز به اجرای آارهای اضافی روی تابلوها( مثًال نصب تجهيزات اضافی روی تابلو شامل ادوات ابزاردقيق، یا مسير آابل و … )، هزینه عمليات

.اضافی مانند برشكاری، سوراخكاری، سيم آشی داخل تابلو و غيره در زمان اجرا تعيين محاسبه می شود
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

كارهاي ابزاردقيق - تجهيزات اتاق كنترل فصل سي و  دوم –

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل ها INCRPN
320160

گروه كد

كارهاي ابزاردقيق - تجهيزات اتاق كنترل فصل سي و  دوم –

W UP TO KG:   100 01164،160 كيلوگرم

W KG: 101-250 02141،430 كيلوگرم

W KG: 251-500 03141،430 كيلوگرم

W > KG: 500 04135،640 كيلوگرم

285



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

كارهاي ابزاردقيق - تجهيزات اتاق كنترل فصل سي و  دوم –

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات نصب شده روي پانل ها INCRPI
321160

گروه كد

كارهاي ابزاردقيق - تجهيزات اتاق كنترل فصل سي و  دوم –

ELEC.
IND SWITCH SELECTOR./ /

015،291،340 دستگاه

ELEC.
IND CONTROLLER RECO. /

RDR

029،095،410 دستگاه

TRANSFORMER POWER/
UNITES

035،437،650 دستگاه

PENU IND SWITCH SELE. ./ /
CTOR

045،730،270 دستگاه

PENU IND CONTROLLER. . /
RECORDR

059،534،340 دستگاه

TRANSDUCER & 
CONVERTER

065،437،650 دستگاه
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

كارهاي ابزاردقيق - تجهيزات اتاق كنترل فصل سي و  دوم –

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

DCS تجهيزات جانبي INCRAX
322160

گروه كد

كارهاي ابزاردقيق - تجهيزات اتاق كنترل فصل سي و  دوم –

PRINTER/
PLOTER PCS ETC/ / .

015،117،450 دستگاه
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

كارهاي ابزاردقيق - عمليات لوپ تست  فصل سي و سوم –

آارهای ابزار دقيق

 فصل سی و سوم - عمليات لوپ تست

.١–ردیف های این فصل ، تمامی لوپ های فيلدباس الكترونيكی و نيوماتيكی را شامل می شود
٢–منظور از لوپ باز ، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی شروع می شود و به یك نمایشگر در اتاق آنترل و یا روی تابلوی محلی ختم

.می گردد
٣–منظور از لوپ بسته، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی شروع می شود و تا آنترل آننده روی تابلوی محلی یا در اتاق آنترل ادامه

.آه معموًال یك شير آنترل است ادامه می یابد  (FINAL ELEMENT OR ACTUATOR)می یابد و از آنجا تا محرك نهایی
٤–تمامی عناصر ميانی از جمله نمایشگرهای محلی، سوئيچ ها، عناصر محاسبه گر و غيره آه در مسير یك لوپ قرار دارند باید آنترل شده و در قيمت

.همان لوپ منظور شود
٥–اگر خروجی یك آنترل آننده ورودی آنترل آننده دیگری قرار گيرد، از عنصر اندازه گير تا خروجی آنترل آننده اول یك لوپ بسته و از ورودی آنترل آننده دوم

.تا محرك نهایی نيز یك لوپ محاسبه می شود
٦–سيستم های آنترل ترتيبی تا ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته محاسبه می گردد و از آن بيشتر نيز به ازای هر ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته اضافه

.می شود

288



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

كارهاي ابزاردقيق - عمليات لوپ تست  فصل سي و سوم –

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات لوپ چك INLP
330160

گروه كد

كارهاي ابزاردقيق - عمليات لوپ تست  فصل سي و سوم –

CLOSED LOOPS 019،618،390 لوپ

OPEN LOOPS 025،342،870 لوپ
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 : فهرست آزمايش ها و بازبيني هاي پيش راه اندازي و راه اندازي1پيوست 

PRECOMMISSIONING TESTS AND CHECKS

I) CABLES

 -LV Power & control cables
 -MV cables

II) CONNECTION

 -Termination
 -Cable ends
 -Joints

III) STATIC SUPPLY UNIT

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -AC Distribution board
 -DC Distribution board
 -Inc. upstream CB

 - ٢CHECKS
 -Batteries connection
 -Liquid level of each cell and density
 -Cells leakage
 -Panel alignment
 -Earthing connection 
 -Bolts tightness

III) STATIC SUPPLY UNIT (Continued)
 -Cable cooling fan
 -Relay setting
 -Voltmeter, ammeter, lamps
 -Inverter transfer time
 -Continuity of output : With loss of main input
                                     :With change over Float / Boost
                                     :With change over, Boost / Float
 -Local & remote alarms
 -Abnormal noise
 -Inverter output adj volt
 -Inverter output frequency
 -Rectifier charging
 -Cont. circuit operation
 -Supply voltage …V
 -Output voltage …V
 -Change rate (Boost) …A
 -Change rate (tricle) …A 

IV) LV ELECTRICAL MOTOR

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -Starter unit
 -Motor winding - stator
 -Motor with cable - rotor

 - ٢CHECKS
 -Rotator free
 -Bearing lubrication
 -DE and NDE bearing
 -Earthing connection
 -Control station
 -Starter unit
 -Control circuit operation
 -Direction of rotation
 -Mechanical interlocks
 -Winding resistance
 -No load current
 -No load run (٤ hour)
 -Starting current (If there is Ammeter)
 -Starting time

V) MV ELETRICAL MOTOR
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 : فهرست آزمايش ها و بازبيني هاي پيش راه اندازي و راه اندازي1پيوست 

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -Starter unit
 -Motor winding : stator
 -Motor winding : rotor
 -Motor with cable

 - ٢CHECKS
 -Rotator free
 -Bearing lubrication
 -Bearing temperature
 -Earthing connection
 -Control station
 -Starter unit
 -Control circuit operation
 -Direction of rotation
 -Mechanical interlocks
 -Winding resistance
 -Starting current
 -Starting time
 -No load current
 -No load run (٦-٤ hour)
 -Machine vibrations
 -Bearing noise level
 -Each phase current
 -Resistance temperature detectors
 -temperature switches

VI) LV SWITCHGEAR

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -Incoming CB
 -Bus-tie
 -Upstream CB
 -Busbar system
 -Busduct

 - ٢CHECKS 
 -Switchgear alignment
 -Earthing connections
 -Cont. circuit operation
 -Incoming CB
 -Anchor bolts and clamps tightness
 -Upstream CB
 -Busbar covers fixing
 -Degree of protection of enclosure
 -Relays setting and check
 -Mechanical interlocks
 -Voltmeter reading
 -Phase rotation
 -Busduct
 -Electrical interlock
 -Tripping from relays
 -Remote electrical closing / tripping
 -Removal of all temporary supports and jumpers

VII) MV SWITCHGEAR

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -Incoming CB
 -Bus-tie
 -Upstream CB
 -Busbar system
 -High pot test (if needed)

 - ٢CHECKS 
 -Switchgear alignment
 -Earthing connections
 -Control circuit operation
 -Incoming CB
 -Bus-tie
 -Busbar bolts and clamps tightness
 -Space heaters circuits
 -Busbar covers fixing
 -Upstream CB
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 : فهرست آزمايش ها و بازبيني هاي پيش راه اندازي و راه اندازي1پيوست 

 -Relays setting and check
 -Mechanical interlocks

 -Voltmeter reading
 -Phase rotation
 -Electrical interlock
 -Tripping from relays
 -PT tests
 -CT tests

VIII) POWER TRANSFORMER

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -HV winding to earth
 -HV winding continuity test
 -LV winding to earth
 -HV to LV winding
 -HV Feeder unit

 - ٢CHECK
 -Oil leakage
 -Oil level
 -Silicagel condition
 -Earthing connection at star point and frame
 -Oil insutation test (breakdown voltage)
 -Bushing integrity
 -Polarity of terminals
 -Valves correct position
 -Phase sequence
 -Control circuit operation & identification
 -Tap changer
 -HV feeder
 -Mechanical interlocks
 -Buchholz relay alarm & trip operation:
 -Temperature indicator alarm operation set at … C
 -Temperature indicator trip operation set at … C
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

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

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

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

ساختمان های پشتيبانی   به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبانی عمليات اجرایی، مورد بهره برداری قرار می گيرند، مانند آارگاه های١–٢
پيش ساخته و مانند سرپوشيده، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی ، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات

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

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

. سرپوشيده

محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانالهای هدایت آب و تمهيدات دیگر برای١–٤
حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين های ورزشی ، پارآينگ های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه ، تامين

. تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار، از سوی آارفرما تامين و تحویل١–٥
. پيمانكار می شود. مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته ، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود

انبار آارگاه ، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جانمایی تجهيز آارگاه ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمل های١–٦
. مربوط ، از  آنها استفاده می شود

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

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

راه های ارتباطی، راه هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرضه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه راه های١–٩
.دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

راه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه قبال از مسير موجود انجام می شد، اما به علت انجام عمليات موضوع١–١٠
.پيمان قطع شده است ، احداث شود

منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ساختمان ها، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث یا نصب در١–١١
آارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره برداری از

. آنهاست

برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح، تأسيسات و ساختمان های موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر تدارآات١–١٢
. پيمانكار از آارگاه، تسطيح،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگرداندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما، طبق نظر آارفرما است

٢–روش تهيه برآورد

مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین ٢–١
روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه این
پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزینه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در برابر
ردیف های مورد نظر ، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پيمان ، پيش
بينی آند. برای ساختمان هایی آه احداث ميشود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور می
شود. در مورد ساختمان های پيش ساخته، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان ها، مانند قابهای فلزی، هزینه حمل و نصب،
استهالك و سرمایه گذاری آنها، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور می شود. در پيمان هایی آه

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

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

.صرفا” هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد
نحوه تأمين آب، برق، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا ، باید در شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، گاز و ٢–٣

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

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

.هزینه های قابل برگشت در پایان آار، باقيمانده جزو 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 آشی ٢–٥

آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای مشابه
است، یا احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های برداشت آب ، تعهدات آارفرما در این زمينه، در شرایط خصوصی پيمان درج
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.شــده و هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود
 

چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب، به عهـده آارفرما نباشد، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان
. آار ، جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد

چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود ٢–٦
. در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارفرما باشد ، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز و بر
چيدن آارگاه منظور نخواهد شد . در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه

. رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود
با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٢–٧

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

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

هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری ، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته،درب های واحد ردیف های٢–٩
. فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شود

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

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

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

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

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

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

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

.اجرای آنها، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف های ٤٢٠٣١٠١ و ٤٢١٣١٠١ و  ٤٢١٤١٠١ فهرست ٢–١٧

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

آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات ٢–١٧–١
.، به ميزان ٦ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه(NGL) گازی
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز، به ميزان ٧/٥ ٢–١٧–٢

.درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای، به ميزان ٩ درصد مبلغ٢–١٧–٣

 .برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها، به ميزان ١٠ درصد مبلغ٢–١٧–٤

.برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

٣–شرایط آلی
 

پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و پس از٣–١
. تأیيد مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمين آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های اجرایی و٣–٢
سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای استفاده

. موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام٣–٣

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 بر موارد یا ٣–٤
مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است، به هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت، انجام نمی شود. چنانچه طبق
شرایط عمومی پيمان، مبلغ پيمان تغيير آند، مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز اضافی، تنها برای قيمت جدید

. (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید) ، قابل پرداخت است
هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه، با توجه به مفاد بند ٤ ، تا سقف مبلغ پيش بينی شده در٣–٥

. ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

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

ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی آارفرما احداث شده است، باید پس از انجام آار برچيده شوند . تجهيزات و٣–٧
مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه ( به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ) ، متعلق به پيمانكار است . به جز ساختمان ها و قطعات پيش ساخته ،
چنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توســط پيمانكار در زمين آارفرما اجرا شده است، مورد نياز آارفرما باشد، بهای مصالح بازیافتی
آنها، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانكار ، ساختمان ها و تأسيسات یادشده، به آارفرما واگذار می شود

.

 نحوه پرداخت ٤–

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

تبصره : هزینه ردیف هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می شود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد، به تناسب
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

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

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

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

روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش بينی شده است برای آارهای مربوط به فهرست های بهای واحد پایه٤–٢
، نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و(NGL) رشته نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی

:ایستگاه های تراکم گاز، نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای و نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها

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

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

تبصره: در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن پيش بينی
.نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان 1
420160

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و
افراد متخصص پيمانكار

010 مقطوع

تامين و تجهيز محل سكونت كارگران
پيمانكار

020 مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و
دفاتر كار پيمانكار

030 مقطوع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين لباس كار, كفش و كاله حفاظتي كارگران 2
420260

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

تامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي
كارگران

010 مقطوع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز تسهيالت كاركنان كارفرما, مهندسان مشاور 3
420360

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

تامين و تجهيز محل سكونت كاركنان
كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه

010 مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و
دفاتر كار كارفرما، مهندس مشاور و

آزمايشگاه

020 مقطوع

تامين غذاي كارمندان، كارفرما، مهندس
مشاور و آزمايشگاه

030 مقطوع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين ساختمان هاي پشتيباني, انبار مواد منفجره, محوطه سازي و ساختمان هاي عمومي 4
420460

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

تامين ساختمان هاي پشتيباني به انضمام
هزينه تجهيز انبارهاي سر پوشيده،
آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه

010 مقطوع

تامين و تجهيز انبار مواد منفجره 020 مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان هاي عمومي 030 مقطوع

محوطه سازي 040 مقطوع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

احداث چاه آب 5
420560

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق 010 مقطوع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني, مخابراتي, برق, گازرساني و سوخت 6
420660

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

تامين آب كارگاه و شبكه آبرساني داخل
كارگاه

010 مقطوع

تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني
داخل كارگاه

020 مقطوع

تامين سيستم هاي مخابراتي داخل كارگاه 030 مقطوع

تامين سيستم گازرساني داخل كارگاه 040 مقطوع

تامين سيستم سوخت رساني كارگاه 050 مقطوع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين راه هاي دسترسي و ارتباطي 7
420760

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

تامين راههاي دسترسي 010 مقطوع

تامين راه هاي سرويس 020 مقطوع

تامين راه هاي ارتباطي 030 مقطوع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

اياب و ذهاب 8
420860

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

تامين اياب و ذهاب كارگاه 010 مقطوع

303



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين پي و سكو براي ماشين آالت و بارگيري و حمل باراندازي و نصب ماشين آالت 9
420960

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

تامين پي و سكو براي نصب ماشين آالت
و تجهيزات سيستم توليد مصالح،
سيستم توليد بتن، كارخانه آسفالت،

مولدهاي برق و مانند آنها

010 مقطوع

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

خدمت يا خريد مصالح

020 مقطوع

بارگيري، خمل و باراندازي ماشين آالت و
تجهيزات به كارگاه و برعكس

030 مقطوع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

داربست فلزي 13
421360

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي در
كارهاي مربوط به مخزنهاي نفت

010 مقطوع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايشگاه و تاريكخانه 14
421460

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

تامين آزمايشگاه و تاريك خانه با
تجهيزات مربوط و تجهيزكارگاه براي

انجام آزمايش هاي پرتونگاري

010 مقطوع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

انحراف موقت نهرها 15
421560

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي
موجود در محدوده كارگاه

010 مقطوع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

بيمه 16
421660

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

بيمه تجهيز كارگاه 010 مقطوع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

برچيدن كارگاه 17
421760

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

برچيدن كارگاه 010 مقطوع
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1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - شرح اقالم هزينه باالسري3پيوست 

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

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

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

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

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

١–٨   هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
١–٩   هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

١–١٠ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
١–١١ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

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

١–١٤ هزینه های متفرقه،شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.
١–١٥ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

١–١٦ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.
١–١٧ هزینه دستگاه ها و تجهيزات رایانه ای دفتر مرکزی

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

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

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

٢–٢–١ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

استان ها ردیف

١/٠٤ تبریز - آذرشهر - مراغه
آذربایجان
شرقی ١١/١٠ خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - آليبر - ورزقان

١/٠٧ سایر شهرستان های استان آذر بایجان شرقی

١/٠٧ اروميه و خوی
آذربایجان
غربی ٢١/١٦ تكاب - چالدران - سردشت

١/١٠ سایر شهرستان های استان آذر بایجان غربی

١/١١ بيله سوار
اردبيل ٣

١/٠٨ سایر شهرستان های استان اردبيل

١/٠٤ اصفهان - مبارآه

اصفهان ٤١/١٥ (دناآوه) - خور و بيابانك سميرم

١/٠٧ سایر شهرستان های استان اصفهان

١/٠٥ اشتهارد

البرز ٥١/٠٧ طالقان - آسارا

١ سایر شهرستان های استان البرز

١/٢١ مهران - دهلران

ایالم ٦١/١٤ ایالم - ایوان

١/١٦ سایر شهرستان های استان ایالم

١/٢٠ جزیره خارگ- فارسی

بوشهر ٧١/١٥ جم - دیر- عسلویه - آنگان

١/٠٨ سایر شهرستان های استان  بوشهر

١/٠٨ فيروزآوه

تهران ٨١/٠٤ شميرانات - دماوند

١ سایر شهرستان های استان تهران

١/٠٨ شهرآرد

چهار محال و
بختياری ٩١/١٦ اردل - آوهرنگ - لردآان - آيار

١/١٠ سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری 

١/١٠ بيرجند

خراسان
جنوبی ١٠

١/٢٢ نهبندان

١/١٨ بشرویه - درميان - زیر آوه - طبس

١/١٤ سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی 
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١/٠٥ مشهد

خراسان
رضوی ١١

١/١٧ درگز - خواف - بجستان - باخزر

١/٢٠ تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگيران) - آالت

١/١١ سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

١/٠٧ بجنورد - اسفراین - شيروان خراسان
شمالی ١٢

١/٠٨ سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

١/٠٨ اهواز - باوی - حميدیه - دزفول - آارون

خوزستان ١٣
١/١٨ دشت آزادگان(بستان) - هویزه(نيسان)

١/٠٩ اندیمشك - بندرماهشهر - بهبهان - رامشير - رامهرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

١/١٣ سایر شهرستان های استان خوزستان

١/٠٩ زنجان

زنجان ١٤١/١٤ طارم - ماه نشان

١/١١ سایر شهرستان های استان زنجان

١/١٠ شاهرود(بيارجمند) - ميامی
سمنان ١٥

١/٠٨ سایر شهرستان های استان سمنان

١/١٤ زاهدان

سيستان و
بلوچستان ١٦

١/١٩ چاه بهار - خاش - زابل

١/٢٢ ایرانشهر - زهك - مير جاوه - نيمروز - هامون - هيرمند - سراوان

١/٢٧ سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان

١/٠٥ شيراز

فارس ١٧

١/١٧ الرستان(بيرم)

١/١٥ المرد - مهر

١/١٢ اقليد - خنج - جهرم - گراش

١/٠٨ سایر شهرستان های استان فارس

١/٠٧ قزوین - البرز

قزوین ١٨١/١٣ الموت - طارم - آوج - آوهين

١/٠٨ سایر شهرستان های استان قزوین

١/٠٨ قم  
قم ١٩

١/١٠ سایر شهرستان های استان قم

١/١٦ مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشيو)
آردستان ٢٠

١/١٣ سقز - دیواندره(سارال - آرفتو) - بيجار(آرانی - چنگ الماس)

312



1401نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - ضريب هاي منطقه اي4پيوست 

١/١٩ بانه
آردستان ٢٠

١/١٠ سایر شهرستان های استان آردستان

١/١٩ رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - آهنوج - منوجان

آرمان ٢١١/١٠ رفسنجان - آرمان

١/١٤ سایر شهرستان های استان آرمان

١/١٠ آرمانشاه

آرمانشاه ٢٢
١/٢٠ پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشيرین(سومار)

١/١٨ پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(آالشی) - قصرشيرین -
گيالن غرب

١/١٣ سایر شهرستان های استان  آرمانشاه

١/١٢  بویراحمد  - آهگيلویه (سوق) - گچساران
آهگيلویه و
بویر احمد ٢٣١/٢٠   بهمنی(گرمسيری)-  آهگيلویه(دیشموك - چاروسا)

١/١٦ سایر شهرستان های استان آهگيلویه و بویراحمد

١/١٨ بندر ترآمن(جزیره آشوراده)

گلستان ٢٤
١/١٣ گنبد آاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان آه در ارتفاعات بيش از ٥٠٠ متر واقع اند

١/١٢ آالله - گاليكش - گميشان - آق قال(وشمگير)

١/٠٩ سایر شهرستان های استان گلستان

١/٠٨ رشت

گيالن ٢٥
١/١٩ رودسر(رحيم آباد)

١/١٦ رودبار(عمارلو) - سياهكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

١/١١ سایر شهرستان های استان گيالن

١/١٠ خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان ٢٦١/١٥ پلدختر - رومشكان

١/١٣ سایر شهرستان های استان لرستان

١/١٢
ساری(چهاردانگه - دودانگه - آليجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - آالردشت - نكا (هزا رجریب) - نوشهر (آجور) - بهشهر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران ٢٧

١/١٣ مناطقی از سطح استان آه در ارتفاعات بيش از ٥٠٠ متر واقعند

١/٠٩ سایر شهرستان های استان مازندران

١/٠٤ اراك - ساوه - زرندیه

مرآزی ٢٨١/١٢ تفرش - شازند

١/٠٩ سایر شهرستان های استان مرآزی

١/١٠ بندر عباس  هرمزگان ٢٩
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١/٢٤ ابوموسی - بشاگرد

هرمزگان ٢٩١/٢١ پارسيان - جاسك

١/١٦ سایر شهرستان های استان هرمزگان

١/١١ تویسرآان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - آبودرآهنگ(شيرین سو) -
نهاوند(زرین دشت) همدان ٣٠

١/٠٧ سایر شهرستان های استان همدان

١/١٨ ابرآوه(بهمن) - بهاباد(آسفيج)

یزد ٣١
١/٠٩ یزد - اشكذر

١/١٥ ابرآوه - بهاباد - خاتم

١/١٢ سایر شهرستان های استان یزد
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 - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد5پيوست 

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

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

.پيمان بيشتر شود

تبصره: چنانچه برای اجرای آارهای موضوع این بند، تجهيزات جدید و در نتيجه تجهيز آارگاه اضافی نسبت به تجهيز آارگاه پيش بينی شده در اسناد
و مدارك پيمان نياز باشد، در مورد اقالم اضافی تجهيز و هزینه آنها، با پيمانكار توافق خواهد شد. مبلغ تجهيز و برچيدن اضافی، حداآثر تا ٢٥ درصد
مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه پيمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایيد معاونت مهندسی،

.پرداخت خواهد بود پژوهش و فناوری، قابل

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

.در تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعيين شده برای تغيير مقادیر آار در شرایط عمومی پيمان رعایت شود٣-
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