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 دستورالعمل کاربرد

 

 ، مقدمهکليات  کاربرد دستورالعمل ، اينشاملبرق  نيرو توزيع فوق و انتقال هوايي خطوط رشته  واحد پايه بهاي فهرست. 1

 :زير است شرحبها، به  فهرست هايها و پيوستواحد رديف و بهاي ها، شرحفصل

 مصالح پاي کار (1 پيوست

 .باالسري هايهزينه اقالم شرح (2 پيوست

 .جدول ضرايب منطقه اي( 3 پيوست

 .دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه( 4پيوست 

 ( کارهاي جديد.5پيوست 

 . حوزه شمول:1-2

 اجرايي هاي دستگاه تمامي گذاري سرمايه هاي پروژه و ها طرح آن کاربرد دامنه و کشور اجرايي و فني نظام شمول حوزه

 جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه پنجم برنامه ( قانون222ماده ) يا و چهارم برنامه قانون( 160) هموضوع ماد

 .باشد مي خصوصي بخش با آنان مشارکتي گذاري سرمايه هاي پروژه و ها و طرح ، ايران اسالمي

 :بها و مقادير فهرست کار و تهيه اجراي يبرآورد هزينه نحوه .2

 فوق و انتقال هوايي  خطوط رشته  کارهاي عمومي اقالم که است شده تهيه نحويبها، به فهرست اين هايرديف شرح .2-1

 با شرح آن  اقالم مورد نياز کار باشد، که ايويژه و اجرايي فني مشخصات که در مواردي  دهد را پوششبرق  نيرو توزيع

 رديف ، با شمارهمربوط گروه در انتهاي و ، تهيهاقالم آن براي مناسب رديف نکند، شرح بها تطبيق فهرست اين هايرديف

الزم است  شوند.مي دار ناميدهستاره يهارديف عنوانو به  مشخص ستاره ها، با عالمترديف شود. . اينمي جديد درج

 تجزيه دار، با روشستاره هايواحد رديف بهاي دار در دفترچه مشخصات فني خصوصي درج شود.خصات فني اقالم ستارهمش

 دستورالعملي شود. هرگاهمي مورد نظر درج محاسبه و در برابر رديف هاي دوره مبناي اين فهرست،و براساس قيمت قيمت

 گردد.مي جديد اضافه با شماره مربوط فصل مقدمه انتهايو به  تهيه الزم رد نياز باشد، متندار موستاره هايرديف پرداخت براي

در  شده درج روشواحد هستند، به  بهاي اما بدون ،بها موجود است فهرست آنها در اين شرح که هاييواحد رديف بهاي .2-2

 شوند.مي دار محسوبستاره هايز رديفني اقالم شوند. اينمي ، تعيين1-2بند 

بند  موضوع هپاي غير هايواحد رديف دار(، و بهايستاره )اقالم 1-2بند  موضوع غيرپايه هايواحد رديف و بهاي شرح .2-3

 برسد. اجرايي دستگاه تصويبکار، به  اجراي يبرآورد هزينه بررسي ، بايد هنگام2-2

 به جمع ، نسبتدارستاره هايبرآورد رديف مبلغ شود، چنانچه جمعواگذار مي عمومي از طريق مناقصه که کارهاييدر  .4ـ2

، بيشتر از سي ، در اين رشتهکارگاه تجهيز و برچيدن يهزينه ( بدون اعمالو غيرپايه بها )پايهفهرست هايبرآورد رديف مبلغ

 رشته در آن دارستاره هايواحد تمامي رديف و بهاي ، شرحمناقصه از انجام قبل اجرايي ست دستگاه( درصد باشد، الزم ا30)

دارد  ارسال کشور سازمان برنامه و بودجه ، درفني عالي ، به دبيرخانه شورايمربوط قيمت يبا تجزيه را، پس از تصويب، همراه

دار( هاي ستارهي تهيه و تصويب رديف، )بر اساس دستورالعمل نحوهفني عالي شوراي توسط و تصويب از رسيدگي تا پس

ياد شده به  شوند، سقفقرار گيرد. در کارهايي که از طريق مناقصه محدود يا ترک تشريفات مناقصه واگذار مي عمل مالک

 ( درصد خواهد بود.10و ده ) (25ترتيب بيست و پنج )
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، هايييا رديف واحد رديف از بهاي درصدي صورتها به نآ ها، بهايفصل يا مقدمه در کليات که از اقالمي هر يک براي .2-5

واحد  شود و بهاي بينيپيش مربوط در گروه مناسب و شرح با شماره ايجداگانه ، بايد رديفاست شده ديگر، تعيين يا روش

 شوند.مي محسوب پايه هايرديف اقالم شود. اين درج ياد شده رديف گردد، در مقابلمحاسبه مي شده تعيين روشبه  که آن

بيني شده باشد، جمع جبري اضافه در صورتي که براي تعيين بهاي واحد يک قلم از کار، بيش از يک اضافه )يا کسر( بها پيش

 سر بها مالک عمل خواهد بود.يا ک

به  با توجه هر فصل هاي، رديف جديد هايرديف درج مورد نياز و امکان هايرديفبه  دسترسي منظور سهولتبه   .2-6

 ا، شاملبهفهرست هايرديف . شمارهاست شده تفکيک مشخص با شماره ايجداگانه هايها يا زير فصلگروهآنها، به  ماهيت

 و دو رقم يا زير فصل گروه شمارهبه  بعدي ، دو رقمفصل شمارهبه  اول ، دو رقمچپ از سمت ترتيببه  که است رقم شش

ضمناً با توجه به اينکه ممکن است در آينده  الزم  .است شده داده اختصاص يا زير فصل در هر گروه رديف شمارهآخر، به 

 اند.ها با فاصله شماره گذاري شدههاي هر گروه اضافه گردد، رديفه رديفباشد ب

ها و ، ضريبآنبه  مربوط هپاي غير هايبها و رديف فهرست اين هايواحد رديف بهاي جمعبرآورد، به  تهيه هنگام .2-7

 شود.مي ، اعمال  8-2در بند  شده تعيين روش زير، طبق هايهزينه

هاي درپيمان -الفدرج شده است، به شرح زير مي باشد: 2ضريب باالسري که شرح اقالم آن بعنوان راهنما در پيوست  - 1-7-2

 ي، و برا30/1برابر  شوند،يکه به صورت مناقصه واگذار م ييکارها يبرا يعمران يهاطرح يباالسر بيضر احداث و يا نصب: 

 يبرا يرعمرانيغ يهاطرح يباالسر بي. ضرباشديم 20/1برابر  شوند،يمناقصه واگذار م فاتيکه به صورت ترک تشر ييکارها

مناقصه واگذار  فاتيکه به صورت ترک تشر ييکارها ي، و برا41/1 رابرب شوند،يکه به صورت مناقصه واگذار م ييکارها

  .باشديم 30/1برابر  شوند،يم

 مي باشد. بر ؟؟؟؟برادر پيمان تامين کاال: ضريب باالسري  -ب

هاي تامين و نصب در زمان تهيه اسناد ارجاع به تناسب مبلغ برآوردي بخش تامين و نصب کاال و تجهيزات:هاي پيمانج: در 

اين ماده ( نيو نصب( و ب )جهت بخش تام يطراح يهامفاد بند الف )جهت بخشکار، در صد باالسري کل پيمان بر اساس 

 محاسبه مي گردد

 اي مطابق آخرين دستورالعمل ابالغي در زمان برآورد اجراي کار. ب منطقه. ضري2-7-2

 .3 پيوست دستورالعمل مطابق کارگاه تجهيز و برچيدن يهزينه .3ـ7ـ2

 هاينقشه ، براساسآن ، مقادير اقالم(EPC -هاي طراحي، تامين و نصب )بجز پيمان هر کار اجراي يهبرآورد هزين براي .2-8

شود. مي گيري، اندازهمربوط غير پايه هايبها و رديف فهرست اين هايرديف و بر حسب تعيين، فني و مشخصات اجرايي

 شود.مي ، تهيهستا هارديفبهاي کل واحد، مقدار و  ، واحد، بهاي، شرحشماره شامل که فهرستي

 هاي رديف کل بهاي  جمع از . است رديف آن واحد بهاي در مقدار ضرب حاصل ، رديف  هر کل بهاي ، فهرست ناي در

 .آيد مي دست به موردنظر کار براي بها فهرست اين مبلغ   جمع ها فصل مبالغ   جمع از و فصل مبلغ ، هرفصل به مربوط

 کارگاه برچيدن و تجهيز هزينۀ و ، شده ضرب درپي پي صورت به فهرست مبلغ جمع به اي، منطقه ضريب و باالسري ضريب

 هاي پيوست و ها فصل مقدمۀ ، کليات ، يادشده مدارک به کارخواهد بود. اجراي هزينۀ برآورد ، نتيجه شود، مي اضافه به آن ،

 هزينه اجراي برآورد ) پيمان به منضم مقاديرکار و بها فهرست عنوان به ، شده تهيه مجموعۀ ، شده ضميمه بها فهرست  4الي 1

 .شود مي ناميده کار( ،

 به شرح زير اقدام مي گردد:  (EPC)هاي طراحي، تامين و نصب در پيمان کار اجراي يهبرآورد هزين . جهت2-8-1
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 هياول يطراح اساس بررديف هايي که تعيين آنها مستلزم انجام طراحي تفصيلي توسط پيمانکار مي باشد، برآورد  .1-1-8-2

در اسناد ارجاع کار قرار مي )به صورت فصلي( و با درج مبلغ برآوردي  ،تعيين توسط مشاور ، وبدون ذکر مقاديرانجام شده

 گيرد.

اعمال ضرايب پس از  ،به اضافه ديگر رديف هاي فهرست بها  1-1-8-2موضوع بند کارهاي  مبالغ . از حاصل جمع2-1-8-2

 بدست مي آيد.اوليه برآورد ، مبلغ 7-2مندرج در بند 

رديف هاي توسط پيمانکار به برآورد  پيشنهاديضريب اعمال با  براي رديف هاي داراي مقدار، در فرايند ارجاع کار .3-1-8-2

قيمت کل هر فصل توسط پيمانکار پيشنهاد مي  1-1-8-2بخش تعيين مي شود. در مورد فصول موضوع بند  اين قيمتمذکور، 

 جز در شرايط  زير مقطوع مي باشد :مبلغ پيمان  بالغ فوق الذکر مبلغ اوليه پيمان مي باشد.مجموع م گردد.

 تغيير مقادير پيمان ناشي از تغيير طراحي اوليه -الف 

 خاتمه پيمان -ب

 فسخ / برکناري -ج

ارجاع کار و پيمان درج گرديده . پيمانکار مي بايست طي مدت دو ماه از مبادله پيمان )يا زمان ديگري که در اسناد 4-1-8-2 

را بر اساس مقادير حاصل از  1-1-8-2هاي مرتبط با بند است( نسبت به انجام و طراحي تفصيلي اقدام نموده و برآورد رديف

طراحي تفصيلي تعيين نموده و جهت بررسي و اخذ تاييد مشاور ارسال نمايد. از حاصل تقسيم قيمت پيشنهادي پيمانکار بر 

در صورت وقوع شرايط مندرج در  تعيين مي گردد. فصول يبابر اساس مقادير مندرج از طراحي تفصيلي، ضره لقيمت حاص

 مي باشد. بر اساس شرايط مندرج در پيمان ضرايب مذکور مبناي پرداخت 3-1-8-2بند 

 هر نوع طور کلي و به و منبع تهيه آنها تجهيزات و مصالح کامل برآورد بايد، مشخصات کننده مشاور يا واحد تهيه . مهندس3

 داشته آگاهي آن به نسبت پيشنهاد قيمت يهيارا پيمانکار براي است و الزم ثر بودهؤم از نظر قيمت آنها را، که درباره اطالعاتي

 منظور از کند. درج ت و بازرسي فنيي کنترل کيفيهمراه با دستورالعمل نحوه پيمان خصوصي فني و در مشخصات باشد، تهيه

است  اين است که مهندس مشاور يا واحد تهيه کننده طرح مشخص کند که اقالم کار ساخت داخل يا خارج کشور "منبع تهيه"

مشخصات مشابه  و عالوه بر آن، چنانچه توليدکننده جنس منحصر بفرد نباشد، حداقل نام سه توليد کننده که همان جنس را با

 متهاي نزديک بهم توليد مي کنند، در مشخصات فني خصوصي کار درج کند.و قي

بها و مقادير  ، فهرستمورد نياز است پايه بهاي فهرست رشته از يک آنها، بيش اجراي يبرآورد هزينه براي که در کارهايي .4

 مربوط رشته پايه بهاي کاربرد فهرست دستورالعمل ، طبقاست رشته يکبه  مربوط از کار که هر بخش اجراي ييا برآورد هزينه

 کار تهيه مختلف هايبخش براي ترتيب اينبه  اجرا که يبها و مقادير يا برآورد هزينه شود. فهرستمي تهيه طور جداگانهبه 

، است منعکس نيز در آن جمع صورتو به  تفکيکار به ک مختلف هايبرآورد بخش برآورد که خالصه با برگ شود، همراهمي

 فهرست کارها تنها يک نوع شوند. در اينمي يکديگر ملحقکار، به  اجراي يبها و مقادير يا برآورد هزينه فهرست عنوانبه 

 .شودمي تهيه ها(رشته کار )تمام کل براي کارگاه تجهيز و برچيدن

 يهافيرد متيق نييمقدمه فصول مالک تع ي، مشخصات فنخطوط زاتيتجه يو تعدد مشخصات فن يجه گستردگ. با تو1-4

 يمندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فن يمندرج در فصول مربوطه قرار گرفته است. لذا در صورت تفاوت مشخصات فن

خود منظور  يشنهاديپ متيرا در سرجمع ق مذکور يموظف است تفاوت بها مانکاريپ ها،فيرد ايمندرج در مقدمه فصول 

الزم بذکر است در  .گردديپرداخت نم مذکور ياز تفاوت مشخصات فن يناش يبابت تفاوت بها ييمجزا نهيهزهيچ نموده و 

  .باشديمندرج در اسناد ارجاع کار م يو انجام کار بر اساس مشخصات فن زاتيتجه ليملزم به تحو مانکاريهر حال پ
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در تدوين اسناد ارجاع کار پروژه هاي خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع، جهت برآورد و استفاده از رديف اقالمي که در  .2-4

 :مي گردداين فهرست بها موجود نمي باشد، از جدول زير استفاده 

 عنوان فصل شماره فصل رشته موضوع کار

 عمليات تخريب اول ابنيه تخريب بتن

 عمليات تخريب اول ابنيه درختانريشه کن کردن 

 قالب بندي فلزي ششم ابنيه قالب بندي

 عمليات بنايي با سنگ چهارم ابنيه عمليات بنايي با سنگ

 حمل 28 ابنيه حمل مصالح ساختماني

 پنجم راه، راه آهن و باند فرودگاه شمع کوبي و سپرکوبي
حفاري و شمع کوبي و سپر 

 کوبي

 AAACتهيه سيم هاي 
پست انتقال و فوق توزيع 

 نيرو
 سيم هاي هوايي آلومينومي 

 سيم مسي
پست انتقال و فوق توزيع 

 نيرو
  

 تکنيک و مقاومت مصالحژئو آزمايشات خاک و بتن
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 کليات

 
 يکديگر هستند. و مکمل تفکيک غير قابل ها، اجزايرديف ها و شرحفصل يمه، مقدمفاد کليات .1
 ، بلکهکار نيست کامل مشخصات يهکنند تعيين ، به تنهاييها و کلياتفصل يهدر مقدم شده درج ها و شرحرديف شرح .2

 شود و با مشخصات انجام فني و مشخصات نقشه کار، طبق که است پرداخت قابل ها در صورتياز رديف واحد هر يک بهاي
 .باشد داشته مطابقت و رديف مورد نظر بها فهرست در اين شده تعيين

برق  نيرو توزيع فوق و انتقال هوايي خطوط يهرشتبه  مربوط کارهاي راياج يههزين بها، متوسط فهرست اين هايقيمت .3
و  تأمين هايهزينه شامل نيرو بوده و و فوق توزيع خطوط هوايي انتقالسازي اصالح و بهينه و احداث ،هاي توسعهدر پروژه

، ، بارگيري، تهيهمورد نياز، شامل مصالح  تأمين همچنين ودر زير رديف دستمزد  و ابزار آالت ، ماشينانساني نيروي کارگيريبه 
و براي اختصار از درج اين  استدر زيررديف مصالح  مصالح ، اتالفدر کارگاه مصالح جايي، جابه مصالح و باراندازي حمل

 ها، صرف نظر شده استموارد در شرح رديف
 بهايي اضافه ونهگ. هيچاست  فني و مشخصات نقشه کار، طبق انجام براي کاملي هايبها، قيمت فهرست اين هاي. قيمت4 

 و پراکندگي کار، دوري از شهر، صعوبت مسير ،، باراندازي، حمل، بارگيريسوراخ ، تعبيهيا ارتفاع ، عمقزمين سختي بابت
بها  بها يا اضافه آن بها براي فهرست در اين به صراحت نچهکند، جز آ تر يا مخصوصکار را مشکل اجراي ديگر که موارد
 .نيست پرداخت ، قابلاست شده بينيپيش

 3است )فصول  يياجرا اتيبوده و فاقد هرگونه عمل زاتيتجه نيمربوطه صرفا شامل تام يفهايکه شرح رد ي. در فصول5-1
 متيکارگاه در ق اي داريانبار خر محلکاال تا  صيگمرک ترخ ايسازنده  ايده از محل انبار فروشن زاتيتجه حمل ينهي( هز9 يال
 يهافيحمل( مذکور به صورت رد مهيحمل )با احتساب ب نهيفصول منظور نشده است و هز نيا يهافياز رد کي چيه

 يپرداخت م مانياسناد ارجاع کار توسط مشاور برآورد و در پ هي( در زمان ته15فصل ) زاتيتجه حملدر فصل  يا جداگانه
 يشده است و برا ينيب شپيو آموزش در محل کارخانه سارنده  شيآزما ه،يته يها نهيمذکور، هز يها فيرد متيق درشود. 

 صرف نظر شده است. ها،فياختصار از درج عبارات فوق در شرح رد
باشد )مانند فصل  يو ... م ينصب، آزمون، راه اندازاحداث،  لياز قب يياجرا يتهايشامل فعال فهايکه شرح رد ي. در فصول5-2
 اي کيآالت و ابزار آالت در محل کارگاه، اعم از  نيمصالح، ماش زات،يتجه يحمل و بارانداز ،يريبارگ يهانهي( هز6الي  2

 .ستيقابل پرداخت ن ياضاف نهيهز چگونهيبت هبا نيفصول مذکور منظور شده است و از ا يها فيبار، در ردچند 
 اجراي يدر برآورد هزينه که ، در صورتيکارگاه تجهيز و برچيدن يو هزينه باالسري اي،منطقه هايضريب به مربوط . مبلغ6 

ها ها يا هزينهبيني اين ضريببه عبارت ديگر در صورت عدم پيش .است پرداخت باشد، قابل ، منظور شدهپيمان به کار منضم
 باشد.در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمي

 يديگر، يا مقايسه هايبها با فهرست فهرست اين يهبها با يکديگر، يا مقايس فهرست اين هايفصل از مقايسۀ گيري . با نتيجه7
، است شده تعيين به صراحت جز آنچهه ب اضافي ديگر وجه مقايسه ، يا هر نوعقيمت يتجزيهروز يا استناد به  هايبا قيمت آن

 .نيست پرداخت قابل
 برآورد، نافذ مرحله تنها براي ، مفاد آناست شده برآورد داده نحوه براي دستورالعملي بها که فهرست از اين . در هر بخش8

 خواهد بود.
 زاتيتجه ياست مشخصات فن يهيدر مقدمات فصول آورده شده است. بد هافيمربوط به رد زاتيتجه هيپا ي. مشخصات فن9
 عيانتقال و فوق توز خطوط يکارها يتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور برا يابالغ يعموم يبراساس مشخصات فن مانيپ
مرتبط با آن که در مشخصات مذکور  ياستانداردها شيرايو نيرو آخ مانيپ يخصوص طيمندرج در شرا يمشخصات فن رو،ين

 اند، خواهد بود.ذکر شده
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 تأييد مهندسبه  از سفارش ، قبلفني با مشخصات مورد نياز، بايد از نظر تطبيق و تجهيزات مصالح فني يا کاتالوگ . نمونه10
 برسد. يا کارفرما مشاور

 شوند. ليتحو يحمل و نگهدار يمناسب برا يبندنو بوده و در بسته بايد زاتيتجه ي.تمام11
موسسه  رو،يوزارت ن ،يالمللنيمعتبر ب ياستانداردها شيرايو نيبها با لحاظ آخرفهرست نيدر ا زاتيتجه يهافيرد ي. تمام12

 هيپا يبودجه کشور و مشخصات فن توسط سازمان برنامه و يابالغ يعموم يمشخصات فن ران،يا يصنعت قاتياستاندارد و تحق
 کارفرما باشند. ديمورد تائ يستيبا نيو روت ينوع يهااز نظر انواع تست واند شده ينيبشيهر فصل پ در مقدمه

 ، دستور کارها و صورتاجرايي هايدر نقشه شده ابعاد درج طبق شده انجام ابعاد کارهاي کارها، براساس گيري. اندازه13
 گيري، اندازهاست شده بينيبها پيش فهرست در اين گيرياندازه براي ايويژه روش که در مواردي گيرد.مي ، صورت هامجلس

 شود.مي انجام شده تعيين روشبه 
 63 زاتيتجه يدازاننصب و آزمون و راه ن،يتأم ،يو مهندس يفصول مربوط به طراح يهافيرد هيکل ي. مفاد مقدمات و بها14

 .باشديصادق م زين لوولتيک 66 زاتيدر مورد تجه ناًيع لوولت،يک
احداث فونداسيون و سيستم ، مانند آنها بعداً ميسر نيست کامل بازرسي شود و امکانمي کار پوشيده از انجام پس که . عملياتي15

، با شدن از پوشيده کار و قبل اجراي و دستور کارها، حين فني خصات، مشاجرايي هايآنها با نقشه ، بايد مطابقتزمين و ...
 شود. جلسه مشاور، صورت مهندس

 . در تنظيم صورتجلسات که بايد براساس ضوابط تهيه شود، موارد زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد:16
هاي اجرايي، مشخصات فني عمليات و براساس نقشه . صورتجلسات در موارد تعيين شده در پيمان، بايد در حين اجراي16-1

 عمومي، مشخصات فني خصوصي و دستور کارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشند:
 . نام کارفرما، مهندس مشاور، پيمانکار، شماره و تاريخ پيمان، موضوع پيمان و شماره و تاريخ صورتجلسه.16-1-1
 فني الزم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه.. ذکر داليل و توجيهات 16-1-2
 . ارايه توضيحات کافي و ترسيم نقشه با جزييات کامل و بيان مشخصات فني کار.16-1-3
 . متره نمودن کار و محاسبه مقادير و احجام عمليات.16-1-4
موارد تعيين شده( برسد. تمامي صورتجلسات بايد به امضاي پيمانکار، مهندس ناظر مقيم، مهندس مشاور و کارفرما )در . 16-2

صورتجلسات بايد توسط کارفرما به مهندس مشاور )با رونوشت جهت اطالع و پيگيري پيمانکار( براي اعمال در صورت 
وضعيت به همراه موضوع کار و جدول خالصه مقادير ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه صورتجلسات مزبور ظرف 

ا به هر دليل ابالغ نگرديد، با پيگيري مکتوب پيمانکار، الزم است کارفرما داليل عدم ابالغ يا لزوم مدت ياد شده از طرف کارفرم
تهيه صورتجلسه اصالحي را به اطالع مهندس مشاور و پيمانکار برساند. پس از آن در صورت نياز به تهيه صورتجلسه اصالحي، 

م شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورتجلسه الزم است مراحل تهيه و ابالغ آن ظرف مدت دو هفته انجا
اصالحي به هر دليلي خارج از قصور پيمانکار از طرف کارفرما با تأخير ابالغ شود، ميزان تأخير به وجود آمده )نسبت به مهلت 

رسيدگي به تأخيرات سه هفته( در ابالغ صورتجلسه اصالحي و پرداخت مبلغ مربوط به آن، براساس دستورالعمل مربوط، در 
 گردد.پيمان منظور مي

باشد. ابالغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازي صورتجلسات فاقد ابالغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي
 کاهد.هاي مهندس مشاور و پيمانکار نميمدارک و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسووليت

و ابالغ صرفاً با مسووليت و  فرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. تاريخ ابالغ کار16-3
 تواند در زمان ديگر انجام شود.تأييد باالترين مقام دستگاه اجرايي مي

ابالغ صورتجلسه  . هرگونه پرداخت به پيمانکار از بابت کار انجام شده )در ارتباط با موضوع صورتجلسه( قبل از تنظيم و16-4
 باشد.مجاز نمي
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در اندازه گيري مقادير مربوط به رديف هاي خطوط هوايي انتقال نيرو، طول افقي خط انتقال مالک عمل مي باشد، مگر . 17
 تعريف ديگري شده باشد صراحتاً

 .است شده محاسبه 1398سال  چهارم ماهه سه هايقيمت بها بر مبنايفهرست اين. 18
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 فصل اول. مسير يابي، نقشه برداري و برج گذاري

 مقدمه

موضوع اين فصل به طراحي خطوط انتقال و فوق توزيع نيروي برق اختصاص دارد و شامل مسيريابي، نقشه برداري،  .1

باشد. الزم بذکر است موارد طراحي تفصيلي مذکور صرفا در تفصيلي الکتريکي و مکانيکي و ساختماني مي محاسبات 

 گردد، کاربرد خواهد داشت.ي)طراحي، تامين و اجرا( انجام م  EPCپيمانهايي که به صورت 

گيرد مسير يابي در حد فاصل ابتدا و انتهاي خطوط انتقال نيرو با توجه به عوارض، موانع و معارض به نحوي انجام مي .2

هاي قابل بازيابي، شود. محل زوايا ميخ کوبي و مشخص گرديده و شناسهترين و اقتصادي ترين مسير انتخاب مي که کوتاه

هاي مختلف با شرح مزايا و گردد. گزينهو ضوابط فني مندرج در اسناد ارجاع کار و پيمان، ثبت مي بر اساس مشخصات

گردد. عمليات نقشه برداري بر روي مسير ها تهيه ميها و کروکي مسير با ذکر جزئيات زوايا و حد فاصل بين آنمعايب آن

هاي پالن و پروفيل با ترسيم عوارض در شود. نقشهام ميمصوب )که به طور کتبي توسط کارفرما ابالغ گرديده است( انج

گردد. کليه تهيه مي 2000/1و افقي  500/1محدوده پنجاه متري طرفين محور خطوط انتقال نيرو و با مقياس عمودي 

ر اساس اطالعات طراحي خط بر روي نسخه الکترونيکي قابل ويرايش مرتبط با نرم افزار مورد استفاده در فرايند طراحي )ب

هاي پالن و پروفيل بر اساس محاسبات گردد. در صورت ابالغ کارفرما، برج گذاري بر روي نقشهمشخصات فني( تحويل مي

هاي برج گذاري شده گردد. نقشهطراحي خط و با پارامتر مورد تاييد کارفرما و رعايت استانداردهاي وزارت نيرو انجام مي

ها پياده و ها و اشتباهات احتمالي مشخص گردد، همچنين محل مرکز برجود تا مغايرتشبا عمليات نقشه برداري کنترل مي

متر و تا طول  2هاي پروفيل قطري محل برج ها، در راستاي چهار پايه برج به فواصل حداکثر گردد. نقشهميخ کوبي مي

ي و تهيه نقشه، برج گذاري و کنترل نقشه برداري شود. هزينه مسير يابي، نقشه برداربرابر با قطر پايه بلندترين برج   تهيه مي

ها بر اساس رديفهاي اين هاي پروفيل قطري با توجه به تعداد برجبر اساس طول افقي مسير خطوط انتقال نيرو و تهيه نقشه

 گردد. فصل محاسبه و پرداخت مي

هاي جانبي اجراي کار از قبيل تهيه عکس و فيلم، تهيه و تکثير نقشه ها، تهيه ميخ نقشه برداري و غيره در قيمت هزينه .3

 رديفهاي فصل  منظور شده است و از اين بابت هزينه ي جداگانه قابل پرداخت نمي باشد. 

 گردند : ر طبقه بندي ميمسيرهاي خطوط انتقال نيرو از نظر شيب براي عمليات نقشه برداري بشرح زي .4

  %3دشت : زمين هايي با شيب تا . 4-1

 %  7و تا   %3تپه ماهور : زمين هايي با شيب بيش از  . 4-2

 %20تا   %7کوهستان : زمين هايي با شيب بيش از . 4-3

 %60تا   %20. کوهستان سخت: زمين هايي با شيب بيش از 4-4

 %60يب بيش از . کوهستان خيلي سخت: زمين هايي با ش4-5

 باشد. مبناي اندازه گيري شيب زمين اختالف ارتفاع محل استقرار مرکز دو برج متوالي مي

 گردند : هاي زير تقسيم ميها به دستهمسيرهاي خطوط انتقال نيرو از نظر موانع موجود در سر راه آن  .5

 هاي لم يزرع و فاقد عوارض طبيعي و مصنوعي.بدون مانع : زمين  -5-1
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ها باغ، چايکاري، شاليزار، برکه، مرداب و ساير عوارض طبيعي و مصنوعي وجود با مانع : زمين هايي که در آن  -5-2

 داشته باشد. 

ها امکان برقراري هاي پوشيده از درختان متراکم به طوري که بدون قطع درختان و شاخ و برگ آنجنگل : زمين – 5-3

 ديد مستقيم  وجود نداشته باشد.

 گيرند که حداقل حد فاصل دو برج متوالي را پوشانيده باشند.نع فوق وقتي مالک عمل قرار ميموا

، فاصله مستقيم بين ابتدا و انتهاي خط انتقال 010106الي   010102هاي  در اين فصل، اندازه گيري طول مسير در رديف .6

 باشد.طول افقي مسير  مي 010405الي  010201هاي مورد نظر و رديف

 باشد.حاکم بر ضوابط اين فصل مي "دستورالعمل تعرفه هاي خدمات نقشه برداري"ليه مشخصات فني مندرج درک .7

بر اساس آخرين ويرايش استاندارد پايگاه داده مکاني صنعت برق در بخش انتقال و   010602الي  010601رديف هاي  .8

 باشد.فوق توزيع مي

تکنيک و مکانيک خاک در اين فصل لحاظ نشده است ودر صورت نياز از هزينه کليه اقدامات مرتبط با آزمايشات ژئو .9

 پذيرد.فهرست بهاي واحد عمليات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح انجام مي

 

هاي اين فصل در جدول زير درج شده هاي مورد نياز، شماره و شرح مختصر گروهبه منظور سهولت دسترسي به رديف

 است. 

 
 

 گروهشرح مختصر  شماره گروه

 طراحي تفصيلي و انتخاب  مسيرها 01

 تهيه مقطع )پروفيل ( طولي  02

 هاي پالن و پروفيل برج گذاري روي نقشه 03

 کنترل نقشه برداري  04

 هاي قطري پروفيل 05
 اطالعات توصيفي و مکاني 06



 مسير يابي ، نقشه برداري و برج گذاري .فصل اول

 1399فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 
 

 

12 
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 بهاي کل)ريال( مقدار واحد)ريال( بهاي واحد رحـــــــــــــــــــش شماره

010101 

و  PDFطراحي تفصيلي و ارائه گزارش در فرمت 

ارائه فايلهاي نرم افزاري مربوط به طراحي خط 

 مطابق با شرايط مندرج در مقدمه فصل

    مجموعه

 

010102 

بررسي مسيرهاي مختلف بين ابتدا وانتهاي خط، 

 هاي مناسب، تهيه کروکي مسيرها باپيشنهاد  گزينه

زوايا، تهيه گزارش با شرح تعيين مختصات محل 

مزايا و معايب هرگزينه و مقايسه فني و اقتصادي 

 ها در مسيرهاي دشت.آن

    کيلومتر

 

010103 

بررسي مسيرهاي مختلف بين ابتدا وانتهاي خط، 

 هاي مناسب، تهيه کروکي مسيرها باپيشنهاد  گزينه

تعيين مختصات محل زوايا، تهيه گزارش با شرح 

هرگزينه و مقايسه فني و اقتصادي  مزايا و معايب

 ها در مسيرهاي تپه ماهور.آن

    کيلومتر

 

010104 

بررسي مسيرهاي مختلف بين ابتدا وانتهاي خط، 

 هاي مناسب، تهيه کروکي مسيرها باپيشنهاد  گزينه

تعيين مختصات محل زوايا، تهيه گزارش با شرح 

مزايا و معايب هرگزينه و مقايسه فني و اقتصادي 

 ها در مسيرهاي کوهستاني.آن

    کيلومتر

010105 

بررسي مسيرهاي مختلف بين ابتدا وانتهاي خط، 

هاي مناسب، تهيه کروکي مسيرها با پيشنهاد گزينه

تعيين مختصات محل زوايا، تهيه گزارش با شرح 

مزايا و معايب هرگزينه و مقايسه فني و اقتصادي 

 ها در مسيرهاي کوهستاني سخت.آن

    کيلومتر

010106 

بررسي مسيرهاي مختلف بين ابتدا وانتهاي خط، 

هاي مناسب، تهيه کروکي مسيرها با پيشنهاد گزينه

تعيين مختصات محل زوايا، تهيه گزارش با شرح 

مزايا و معايب هرگزينه و مقايسه فني و اقتصادي 

 ها در مسيرهاي کوهستاني خيلي سخت.آن

    کيلومتر

010107 
الي    010102هاي  بها نسبت به رديفاضافه 

 چنانچه مسير با مانع باشد.010106
    درصد
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 بهاي کل)ريال( مقدار واحد)ريال( بهاي واحد رحـــــــــــــــــــش شماره

010108 
الي    010102هاي   اضافه بها نسبت به رديف

 چنانچه مسير در جنگل باشد.010106
    درصد

010201 

و  2000/1تهيه مقطع )پروفيل ( طولي به مقياس 

مسير متر از طرفين عرض 50و پالن  500/1ارتفاعي 

 در دشت.

    کيلومتر

010202 

و  2000/1تهيه مقطع )پروفيل ( طولي به مقياس 

متر از طرفين عرض مسير 50و پالن  500/1ارتفاعي 

 در تپه ماهور.

    کيلومتر

010203 

و  2000/1تهيه مقطع )پروفيل ( طولي به مقياس 

متر از طرفين عرض مسير 50و پالن  500/1ارتفاعي 

 در کوهستاني 

    کيلومتر

010204 

و  2000/1تهيه مقطع )پروفيل ( طولي به مقياس 

متر از طرفين عرض مسير 50و پالن  500/1ارتفاعي 

 در کوهستان سخت.

    کيلومتر

010205 

و  2000/1تهيه مقطع )پروفيل ( طولي به مقياس 

متر از طرفين عرض مسير 50و پالن  500/1ارتفاعي 

 در کوهستان خيلي سخت.
    کيلومتر

010206 
الي  010201هاي اضافه بها نسبت به رديف

 چنانچه مسير با مانع باشد. 010205
    درصد

010207 
الي  010201هاي اضافه بها نسبت به رديف

 چنانچه مسير در جنگل باشد. 010205
    درصد

010208 

برداشت مختصات نقاط پروفيل جانبي در هر طرف 

هاي پالن و روي نقشه محور خط و ترسيم آن بر

 پروفيل اصلي در مسيرهاي دشت.

    کيلومتر

010209 

 برداشت مختصات نقاط پروفيل جانبي در هر طرف 

هاي پالن و محور خط و ترسيم آن بر روي نقشه

 هاي تپه ماهورپروفيل اصلي در مسير

    کيلومتر

010210 

برداشت مختصات نقاط پروفيل جانبي در هر طرف 

هاي پالن و ترسيم آن بر روي نقشه محور خط و

 .هاي کوهستاني پروفيل اصلي در مسير

    کيلومتر
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 بهاي کل)ريال( مقدار واحد)ريال( بهاي واحد رحـــــــــــــــــــش شماره

010211 

برداشت مختصات نقاط پروفيل جانبي در هر طرف 

هاي پالن و محور خط و ترسيم آن بر روي نقشه

 سخت. هاي کوهستانيپروفيل اصلي در مسير

    کيلومتر

010212 

جانبي در هر طرف برداشت مختصات نقاط پروفيل 

هاي پالن و محور خط و ترسيم آن بر روي نقشه

 سخت. هاي کوهستاني خيليپروفيل اصلي در مسير

    کيلومتر

010301 

هاي پالن و پروفيل شامل برج گذاري  روي نقشه

( در هر spottingتعيين محل، ارتفاع و نوع برج )

 نوع مسير

    کيلومتر

010302 

هاي پالن و پروفيل شامل نقشهبرج گذاري  روي 

تعيين محل، ارتفاع و نوع برج در مسيرهاي تپه 

 ماهور

    کيلومتر

010303 

هاي پالن و پروفيل شامل برج گذاري  روي نقشه

تعيين محل، ارتفاع و نوع برج در  مسيرهاي 

 کوهستاني.

    کيلومتر

010304 

هاي پالن و پروفيل شامل برج گذاري  روي نقشه

محل، ارتفاع و نوع برج در مسيرهاي  تعيين

 کوهستاني سخت.

    کيلومتر

010305 

هاي پالن و پروفيل شامل برج گذاري  روي نقشه

تعيين محل، ارتفاع و نوع برج در مسيرهاي 

 کوهستاني خيلي سخت.

    کيلومتر

010401 
 کنترل نقشه برداري پالن و پروفيل طولي و پروفيل

 ها در مسيرهاي دشتبرج جانبي و ميخ کوبي  مراکز
    کيلومتر

010402 

 کنترل نقشه برداري پالن و پروفيل طولي و پروفيل

ها در مسيرهاي تپه جانبي و ميخ کوبي  مراکز برج

 ماهور.

    کيلومتر

010403 

 کنترل نقشه برداري پالن و پروفيل طولي و پروفيل

ها در مسيرهاي جانبي و ميخ کوبي  مراکز برج

 . کوهستاني

    کيلومتر
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 بهاي کل)ريال( مقدار واحد)ريال( بهاي واحد رحـــــــــــــــــــش شماره

010404 

 کنترل نقشه برداري پالن و پروفيل طولي و پروفيل

ها در مسيرهاي جانبي و ميخ کوبي  مراکز برج

 کوهستاني سخت.

    کيلومتر

010405 

 کنترل نقشه برداري پالن و پروفيل طولي و پروفيل

ها در مسيرهاي جانبي و ميخ کوبي  مراکز برج

 کوهستاني خيلي سخت.

    کيلومتر

 

010406 

الي   010401هاي اضافه بها نسبت به رديف

 چنانچه مسير با مانع باشد.010405
    درصد

 

010407 

الي   010401هاي اضافه بها نسبت به رديف

 چنانچه مسير جنگلي باشد.010405
    درصد

 

010408 

ها با نظر جابجا کردن ميخ نشان دهنده مراکز برج

 هر نوع مسير.دستگاه نظارت در 
    برج

010501 

هاي قطري چهارپايه برج با فواصل برداشت پروفيل

هاي مختلف و متري يا کمتر بطول کافي براي برج 2

 تهيه نقشه در هر نوع مسير

    برج

010502 
هاي هر برج در هر پياده کردن و تثبيت محل پايه

 نوع زمين و هر نوع مسير
    برج

    برج برداشت اطالعات توصيفي و مکاني  010601

    برج دو فرکانسه GPSاضافه بها در صورت استفاده از  010602



 ها . طراحي و تست برج دومفصل 
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 برج ها فصل دوم . طراحي و تست 

 

 مقدمه 

اي، اين فصل اختصاص به طراحي و تست انواع برج هاي خطوط انتقال و فوق توزيع نيرو دارد، که شامل محاسبات سازه

 باشد.ها ميبر روي برج (Type Test)هاي ساخت و انجام آزمايش نوعي تهيه نقشه

المللي تست نوعي در يک آزمايشگاه ملي يا بينهاي اين فصل، شامل هزينه طراحي برج جهت انجام بهاي واحد رديف  .1

اي بر اساس باشد. منظور از طراحي برج، تهيه طرح و انجام محاسبات سازه)مورد تاييد کارفرما( تا اخذ تاييديه الزم مي

هاي کارگاهي، ساخت، هاي تنش داخلي اعضا و اتصاالت، تهيه نقشهخطي، تهيه جدولدرخت بارگذاري و نقشه تک

سازي طراحي برجها افزار شبيههاي نرم(، تهيه نسخهBill of Materialsاژ و نصب، تهيه جداول اوزان قطعات )مونت

در کليه ترکيبات ارتفاعي براساس مشخصات فني پروژه و آخرين ويرايش استانداردهاي وزارت نيرو، ملي و بين 

 المللي معتبر  است 

 گردد.گونه اضافه بهايي پرداخت نميست و هيچهاي انجام تست منظور گرديده اکليه هزينه .2

مداره  2و  1براي  تن 5متر و تا وزن  25ها تا ارتفاع برج نمونه براي انواع خطوط با ولتاژهاي مختلف براي انواع برج  .3

ردد. باشد و براي وزن و ارتفاع بيشتر اضافه بها از رديف هاي مربوطه پرداخت مي گمداره مي 4تن براي  10و تا وزن 

 شودالزم بذکر است اضافه بهاي افزايش ارتفاع و وزن براي اعداد بين دو طبقه، طبقه باالتر در نظر گرفته مي

ها . در تست نوعي، برآورد براي شش حالت بارگذاري بدون انجام تست تخريب در نظر گرفته شده است. ساير هزينه1.3

ها، اعضا و اتصاالت کشي، آزمون آناليز مواد، آزمون کشش مصالح روي پيچاز قبيل هزينه تعليق در انجام تست، تغيير در سيم

شده به پيمانکار پرداخت گردد. هزينه اضافه بابت برج تست گونه هزينه ديگري پرداخت نميمنظور گرديده است و هيچ

 باشد.شده متعلق به پيمانکار ميگردد و در صورت تخريب يا عدم تخريب، برج تستنمي

 هزينه هاي نمونه سازي برج در رديف هاي اين فصل لحاظ نشده و بايد از رديف هاي فصل دهم استفاده گردد. .2.3

گردد و براي بها پرداخت ميشده در فهرست. براي ارتفاع يا وزن يا تعداد حاالت بارگذاري کمتر ، همان مبلغ درج3.3

هاي فهرست بها به شرح رديفاي انجام آزمون تخريب، اضافهارتفاع يا وزن و يا حالت بارگذاري بيشتر، و همچنين بر

 پرداخت خواهد شد. 

هاي فهرست بها درج گرديده است و هر برج با هر تعداد سيم در هر فاز )باندل( در نوع برج و تعداد مدار در رديف  .4

 نظر گرفته شده است. 

بزرگتر از  پايه لنگر متر و يا 5/1مساوي  يا بزرگتر پايه قطر با ويژه، برجهاي تلسکوپي تلسکوپي منظور از برج فوالدي .5

 متر ميباشد. -تن 1000

گردد مالکيت کليه محاسبات و نقشه هاي در خصوص دکل هايي که بر اساس اين فصل طراحي و تايپ تست مي  .6

داخت هزينه هاي هاي تايپ تست متعلق به کارفرما ميباشد و پرساخت، مونتاژي و همچنين گواهينامه و گزارش نهايي

 مندرج در اين فصل منوط به ارائه مستندات مذکور خواهد بود.
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به منظور سهولت دسترسي به رديف هاي مورد نياز ، شماره و شرح مختصر گروه هاي اين فصل در جدول زير درج 

 شده است.

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 خود ايستا(طراحي و آزمايش نوعي برج فوالدي مشبک ) 01

 طراحي، و آزمايش نوعي برج فوالدي تلسکوپي  02

 فوالدي تلسکوپي ويژه طراحي،و آزمايش نوعي برج 03

 .طراحي و آزمايش نوعي برج بتني 04
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

020101 
 1طراحي و آزمايش نوعي برج فوالدي مشبک 

 تن  5متر و تا وزن  25مداره تا ارتفاع 
 دستگاه برج

 
  

020102 
 2طراحي و آزمايش نوعي برج فوالدي مشبک 

 تن   5متر و تا وزن  25مداره تا ارتفاع 
 دستگاه برج

 
  

020103 
 4طراحي و آزمايش نوعي برج فوالدي مشبک  

 تن  10متر و تا وزن  25مداره تا ارتفاع 
 دستگاه برج

 
  

020104 
 020103تا  020101بها نسبت به رديف هاي اضافه

 به ازاي افزايش هر متر افزايش ارتفاع برج.
 متر

 
  

020105 
 020103تا  020101بها نسبت به رديف هاي اضافه

 افزايش هر تن افزايش وزن برجبه ازاي 
 تن 

 
  

020106 

 020103تا  020101بها نسبت به رديف هاي اضافه

به ازاي اعمال هر حالت بارگذاري اضافي روي 

  برج

حالت 

 بارگذاري
 

  

020107 
 020103تا  020101بها نسبت به رديف هاي اضافه

 .در صورت انجام آزمون تخريب
 دستگاه برج

 
  

020201 
 1طراحي و آزمايش نوعي برج فوالدي تلسکوپي 

 تن  5متر و تا وزن  25مداره تا ارتفاع 
 دستگاه برج

 
  

020202 
 2طراحي و آزمايش نوعي برج فوالدي تلسکوپي 

 تن  5متر و تا وزن  25مداره تا ارتفاع 
 دستگاه برج

 
  

020203 
 4طراحي و آزمايش نوعي برج فوالدي تلسکوپي 

 تن . 10متر و تا وزن  25ارتفاع مداره تا 
 دستگاه برج

 
  

 020203تا  020201بها نسبت به رديف هاي اضافه 020204

 به ازاي افزايش هر متر افزايش ارتفاع برج.
 متر

 
  

020205 
 020203تا  020201بها نسبت به رديف هاي اضافه

 تن  به ازاي افزايش هر تن افزايش وزن برج.

 
  

 020203تا  020201بها نسبت به رديف هاي اضافه 020206

به ازاي اعمال هر حالت بارگذاري اضافي روي 

 برج

حالت 

 بارگذاري
 

  

020207 
 020203تا  020201بها نسبت به رديف هاي اضافه

 .در صورت انجام آزمون تخريب
 دستگاه برج

 
  



 ها . طراحي و تست برج دومفصل 

 1399فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 
 

 

19 
  

 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

020301 
طراحي و آزمايش نوعي برج فوالدي تلسکوپي 

 تن . 5متر و تا وزن  25ارتفاع مداره تا  1ويژه 
 دستگاه برج

 
  

020302 
طراحي و آزمايش نوعي برج فوالدي تلسکوپي 

 تن  5متر و تا وزن  25مداره تا ارتفاع  2ويژه 
    دستگاه برج

020303 
طراحي و آزمايش نوعي برج فوالدي تلسکوپي 

 .تن  10متر و تا وزن  25مداره تا ارتفاع  4ويژه 
 دستگاه برج

 
  

020304 
 020303تا  020301بها نسبت به رديف هاي اضافه

 به ازاي افزايش هر متر افزايش ارتفاع برج.
 متر

 
  

020305 
 020303تا  020301بها نسبت به رديف هاي اضافه

 به ازاي افزايش هر تن افزايش وزن برج.
 

  تن
  

020306 

 020303تا  020301بها نسبت به رديف هاي اضافه

ازاي اعمال هر حالت بارگذاري اضافي روي به 

 برج

حالت 

 بارگذاري
 

  

020307 
 020303تا  020301بها نسبت به رديف هاي اضافه

 .در صورت انجام آزمون تخريب
 دستگاه برج

 
  

020401 
مداره تا  1طراحي  و آزمايش نوعي برج بتني 

 تن  5متر و تا وزن  25ارتفاع 
 دستگاه برج

 
  

020402 
ع مداره تا ارتفا 2طراحي و آزمايش نوعي برج بتني 

 تن  5متر و تا وزن  25
 دستگاه برج

 
  

020403 
ع مداره تا ارتفا 4طراحي و آزمايش نوعي برج بتني 

 تن . 10متر و تا وزن  25
 دستگاه برج

 
  

020404 
 020403تا  020401بها نسبت به رديف هاي اضافه

 ارتفاع برج. به ازاي افزايش هر متر افزايش
 متر

 
  

020405 

 020403تا  020401بها نسبت به رديف هاي اضافه

 تن به ازاي افزايش هر تن افزايش وزن برج.

 

  

020406 

 020403تا  020401بها نسبت به رديف هاي اضافه

به ازاي اعمال هر حالت بارگذاري اضافي روي 

 برج

حالت 

 بارگذاري
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

020407 
 020403تا  020401رديف هاي بها نسبت به اضافه

 .در صورت انجام آزمون تخريب
 دستگاه برج
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 فصل سوم .  برج هاي فلزي

 

 مقدمه 

تامين برج هاي فلزي خطوط انتقال و فوق توزيع نيرو دارد ، که شامل تهيه قطعات برج و اين فصل اختصاص به تهيه و 

 همچنين متعلقات مربوطه مي باشد.

 کليه قطعات فلزي اين فصل )بجز تابلو ها( به صورت گالوانيزه گرم لحاظ گرديده است. .1

پرنده مي باشد و همچنين هزينه درج کد يا متعلقات برج شامل پيچ ، مهره ، واشر، خار مانع صعود، پيچ پله، خار ضد  .2

هاي برج در قيمت رديف ها لحاظ شده است و هزينه اضافه از اين بابت عالمت انحصاري کارفرما بر روي نبشي و پليت

 گردد.پرداخت نمي

 هزينه تابلوهاي خطر، شماره و هوايي و قطعات ريشه برج در رديف هاي مجزايي در اين فصل آورده شده است. .3

گيرد ، وزن برج  در اين فصل ، رديف هايي که پرداخت بهاي واحد آن ها بر اساس وزن تجهيزات يا مصالح صورت مي .4

( که توسط مشاور تهيه و در اسناد ارجاع کار درج شده است و به آن جدول Bill of Materialبه ماخذ اوزان قطعات )

جدول تضميني مالک تهيه اسناد پيمان خواهد بود. در زمان  تضميني اطالق مي گردد، تعيين مي شود. مقادير مندرج در

تحويل تجهيزات و در صورت عدم تغيير طراحي، در صورتي که وزن تحويلي تجهيزات بيش از اوزان مندرج در جدول 

تضميني بود مالک پرداخت، اوزان جدول تضميني مي باشد و در صورتي که وزن تحويلي تجهيزات کمتر از اوزان مندرج 

در جدول تضميني بود، مالک پرداخت وزن واقعي تجهيزات تحويلي خواهد بود. الزم به ذکر است در اين روش در هر 

 حال پس از تکميل کليه اجزاي دکل مطابق طرح نهايي خط، پرداخت نهايي انجام خواهد شد.

ارد که پيچ و مهره به صورت مربوط به تامين پيچ و مهره ، صرفا در مواردي کاربرد د 030404و 030403رديف هاي  .5

 مجزا تهيه و تامين گردد. 

هزينه قراردادن چوب در زير آهن آالت برج ها در بهاي واحد رديف هاي مربوط منظورشده و از اين بابت هيچ گونه  .6

 وجه اضافي به پيمانکار پرداخت نخواهد شد . 

مداره و بيشتر با هر ترکيبي از اعضا و هر ارتفاع  در رديف هاي اين فصل ، منظور از هر نوع برج ، برج تک مداره ، دو .7

باشد و بهاي واحد اين رديف با توجه به وجود يا عدم وجود اختالف ارتفاع بين چهار پايه برج هاي خط انتقال به طور مي

تر مالک متوسط تعيين شده است . برج هاي چند مداره که داراي سطوح ولتاژ مدار متفاوت مي باشند ،  سطح ولتاژ باال

 باشد. مي

و دسته بندي شده )باندل( بر اساس ضوابط مندرج  )سورت(کليه قطعات برج ها مندرج در اين فصل به صورت مرتب  .8

 در مشخصات فني اسناد پيمان، تحويل کارفرما مي گردد. هزينه اضافي بابت اين امر قابل پرداخت نخواهد بود.

ن فصل و بار اندازي آن ها در رديف هاي مندرج در اين فصل لحاظ بهاي حمل کليه تجهيزات و مصالح رديف هاي اي .9

 پرداخت مي شود  )حمل( 15نگرديده و از رديف هاي فصل 

به منظور سهولت دسترسي به رديف هاي مورد نياز ، شماره و شرح مختصر گروه هاي اين فصل در جدول زير درج شده  

 است.
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 شرح مختصر گروه شماره گروه

 ج فوالدي مشبکتامين مواد ،  قطعات ، بسته بندي و تحويل روي کاميون ) در کارخانه( ، برتهيه و  01

 الدي تلسکوپيتهيه و تامين مواد ،  قطعات ، بسته بندي و تحويل روي کاميون ) در کارخانه( ، برج فو 02

 تهيه وتامين  ريشه برج 03

 تهيه وتامين  کسري قطعات وپيچ و مهره   04

 و تامين  تابلوهاي شماره و خطر تهيه 05

 

  



 برجهاي فلزي.  سومفصل 

 1399فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 
 

 

23 
  

 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
 بهاي

 واحد)ريال(
 مقدار

 بهاي

 کل)ريال(

030101 

تهيه و تامين  قطعات هر نوع برج فوالدي مشبک  

هاي و برجکيلوولت  63و  132 براي خطوط

 مشبک مخابراتي

 يلو گرمک

 

  

030102 
تهيه و تامين  قطعات هر نوع برج فوالدي مشبک  

 کيلوولت  230و  400براي خطوط 
 کيلو گرم

 

  

030201 

تهيه و تامين قطعات  هر نوع برج فوالدي تلسکوپي  

هاي و برجکيلوولت  63و  132 براي خطوط

 تلسکوپي مخابراتي

 يلو گرمک

 

  

030202 
تهيه و تامين قطعات  هر نوع برج فوالدي تلسکوپي  

 کيلوولت  230و  400براي خطوط 
 کيلو گرم

 

  

030301 
و  63(  براي برج هاي stubتهيه وتامين ريشه برج )

 کيلوولت. 132
 کيلوگرم

 

  

030302 
 230(  براي برج هاي stubتهيه وتامين ريشه برج )

 کيلوولت. 400و 
 کيلوگرم

 

  

  کيلوگرم ( و تمپليت انکربولتتهيه و تامين ريشه برج ) 030303
  

تهيه وتامين  کسري قطعات برج ها از نوع فوالد  030401

st37   
  کيلوگرم

  

 تهيه وتامين کسري قطعات برج ها از نوع فوالد 030402

st52   
  کيلوگرم

  

030403 
 8/5تهيه و تامين کسري پيچ و مهره و واشر تا رده 

 براي هر نوع برج 
 کيلوگرم

 

  

030404 
 8/6تهيه و تامين کسري پيچ و مهره و واشر از رده  

 به باال براي هر نوع برج
 کيلوگرم

 

  

  عدد تهيه و تامين تابلو شامل خطر، فاز و شماره 030501
  

  عدد هواييتهيه و تامين تابلوهاي  030502
  

 



 بتنيبرجهاي .  4فصل 

 1399فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 
 

24 
  

 .  برج هاي بتني چهارمفصل 

 

 مقدمه 

قطعات برج و اين فصل اختصاص به تهيه و تامين برج هاي بتني خطوط انتقال و فوق توزيع نيرو دارد، که شامل تهيه 

 همچنين متعلقات مربوطه مي باشد.

  ه است.کليه متعلقات فلزي برج هاي بتني به صورت  گالوانيزه گرم لحاظ گرديد .1

 باشد.متعلقات برج بتني شامل کراس آرم، پيچ، مهره، واشر، نردبان صعود و خار ضد پرنده مي .2

 ر فصل سوم پرداخت مي گردد.هزينه تابلو هاي خطر، شماره  و هوايي از رديف هاي مربوطه د .3

 در صورت نياز به تامين پيچ و مهره به صورت مجزا مبلغ آن از رديفهاي مربوطه در فصل سوم پرداخت مي گردد.  .4

 باشد. در رديف هاي اين فصل ، منظور از برج بتني، برج هايي با هر ترکيبي از اعضا و هر ارتفاع مي .5

ي اين فصل و بار اندازي آن ها در رديف هاي مندرج در اين فصل لحاظ بهاي حمل کليه تجهيزات و مصالح رديف ها .6

 )حمل( پرداخت مي شود. 15نگرديده از رديف هاي فصل

 

به منظور سهولت دسترسي به رديف هاي مورد نياز ، شماره و شرح مختصر گروه هاي اين فصل در جدول زير درج شده 

 است.

 شرح مختصر شماره گروه

 کيلوولت 63هاي بتني تامين برج تهيه و تامين و 01

 کيلوولت 132هاي بتني تهيه و تامين و تامين برج 02

 کيلوولت 230هاي بتني تهيه و تامين و تامين برج 03

 کيلوولت 400هاي بتني تهيه و تامين و تامين برج 04

 تکيلوول 63/230هاي بتني چهارمداره تهيه و تامين و تامين برج 05

 لتکيلوو 132/230هاي بتني چهارمداره تامين و تامين برجتهيه و  06
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 واحد شرح شماره
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

بهاي کل 

 )ريال(

040101 
مداره  يک کيلوولت 63تهيه و تامين برج بتني آويزي   

 .متر از زير کراس آرم پايين 13با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040102 
به ازاي افزايش  040101اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040103 
مداره  يک کيلوولت 63 درجه 30بتني تهيه و تامين برج 

 .متر از زير کراس آرم پايين 13با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040104 
به ازاي افزايش  040103اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040105 
مداره  يک کيلوولت 63درجه  60تهيه و تامين برج بتني 

 .متر از زير کراس آرم پايين 13با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040106 
به ازاي افزايش  040105اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040107 
ا دومداره ب کيلوولت 63تهيه و تامين برج بتني آويزي 

 .متر از زير کراس آرم پايين 12ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040108 
به ازاي افزايش  040107اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040109 
 دومداره کيلوولت 63درجه  30تهيه و تامين برج بتني 

 .متر از زير کراس آرم پايين 11با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040110 
به ازاي افزايش  040109اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040111 
 دومداره کيلوولت 63درجه  60تهيه و تامين برج بتني 

 .متر از زير کراس آرم پايين 11با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040112 
به ازاي افزايش  040111اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040113 
 چهارمداره کيلوولت 63تهيه و تامين برج بتني آويزي 

 .متر از زير کراس آرم پايين 15با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040114 
به ازاي افزايش  040113اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040115 
 کيلوولت 63 درجه 30 بتنيتهيه و تامين برج 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 14چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه
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 واحد شرح شماره
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

بهاي کل 

 )ريال(

040116 
به ازاي افزايش  040115اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040117 
 کيلوولت 63درجه  60تهيه و تامين برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 14چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040118 
به ازاي افزايش  040117اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040201 
مداره  يک کيلوولت 132تهيه و تامين برج بتني آويزي 

 .متر از زير کراس آرم پايين 13با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040202 
به ازاي افزايش  040201اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040203 
 کيلوولت 132 درجه 30 بتنيتهيه و تامين برج 

 .يينمتر از زير کراس آرم پا 13مداره  با ارتفاع تا يک
    برج دستگاه

040204 
به ازاي افزايش  040203اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040205 
 کيلوولت 132درجه  60تهيه و تامين برج بتني 

 .ينآرم پايمتر از زير کراس  13مداره  با ارتفاع تا يک
    برج دستگاه

040206 
به ازاي افزايش  040205اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040207 
دومداره  کيلوولت 132تهيه و تامين برج بتني آويزي 

 .متر از زير کراس آرم پايين 12با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040208 
به ازاي افزايش  040207اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040209 
 کيلوولت 132درجه  30تهيه و تامين برج بتني 

 .ينمتر از زير کراس آرم پاي 12دومداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040210 
به ازاي افزايش  040209اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040211 
 کيلوولت 132درجه  60تهيه و تامين برج بتني 

 .ينمتر از زير کراس آرم پاي 12دومداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040212 
به ازاي افزايش  040211اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
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 واحد شرح شماره
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

بهاي کل 

 )ريال(

040213 
 کيلوولت 132تهيه و تامين برج بتني آويزي 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 15چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040214 
به ازاي افزايش  040213اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040215 
 کيلوولت 132درجه  30تهيه و تامين برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 14چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040216 
به ازاي افزايش  0402215اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040217 
 کيلوولت 132درجه  60تهيه و تامين برج بتني 

 .ايينزير کراس آرم پمتر از  14چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040218 
به ازاي افزايش  040217اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040301 
مداره  يک کيلوولت 230تهيه و تامين برج بتني آويزي 

 .متر از زير کراس آرم پايين 17با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040302 
به ازاي افزايش  040301اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040303 
 کيلوولت 230درجه  30تهيه و تامين برج بتني 

 .يينمتر از زير کراس آرم پا 14مداره  با ارتفاع تا يک
    برج دستگاه

040304 
افزايش به ازاي  040303اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040305 
 کيلوولت 230درجه  60تهيه و تامين برج بتني 

 .يينمتر از زير کراس آرم پا 14مداره  با ارتفاع تا يک
    برج دستگاه

040306 
به ازاي افزايش  040305اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040307 
دومداره  کيلوولت 230تهيه و تامين برج بتني آويزي 

 .متر از زير کراس آرم پايين 17با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040308 
به ازاي افزايش  040307اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040309 
 کيلوولت 230 درجه 10 بتنيتهيه و تامين برج 

 .ينمتر از زير کراس آرم پاي 14دومداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه
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 واحد شرح شماره
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

بهاي کل 

 )ريال(

040310 
به ازاي افزايش  040309اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040311 
 کيلوولت 230درجه  30تهيه و تامين برج بتني 

 .ينزير کراس آرم پايمتر از  14دومداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040312 
به ازاي افزايش  040311اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040313 
 کيلوولت 230درجه  60تهيه و تامين برج بتني 

 .ينمتر از زير کراس آرم پاي 14دومداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040314 
به ازاي افزايش  040313اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040315 
 کيلوولت 230تهيه و تامين برج بتني آويزي 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 17چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040316 
به ازاي افزايش  040315اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040317 
 کيلوولت 230 درجه 10بتني تهيه و تامين برج 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 14چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040318 
به ازاي افزايش  040317اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040319 
 کيلوولت 230درجه  30تهيه و تامين برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 14چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040320 
به ازاي افزايش  040319اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040321 
 کيلوولت 230درجه  60تهيه و تامين برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 14چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040322 
به ازاي افزايش  040321اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040401 
مداره  يک کيلوولت 400تهيه و تامين برج بتني آويزي 

 .کراس آرم پايينمتر از زير  21با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040402 
به ازاي افزايش  040401اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
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 واحد شرح شماره
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

بهاي کل 

 )ريال(

040403 
 کيلوولت 400درجه  30تهيه و تامين برج بتني 

 .يينمتر از زير کراس آرم پا 18مداره  با ارتفاع تا يک
    برج دستگاه

040404 
به ازاي افزايش  040403اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040405 
 کيلوولت 400درجه  60تهيه و تامين برج بتني 

 .يينمتر از زير کراس آرم پا 18مداره  با ارتفاع تا يک
    برج دستگاه

040406 
افزايش به ازاي  040405اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040407 
دومداره  کيلوولت 400تهيه و تامين برج بتني آويزي 

 .متر از زير کراس آرم پايين 19با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040408 
به ازاي افزايش  040407اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040409 
 کيلوولت 400 درجه 10 بتنيتهيه و تامين برج 

 .ينمتر از زير کراس آرم پاي 19دومداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040410 
به ازاي افزايش  040409اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040411 
 کيلوولت 4000درجه  30تهيه و تامين برج بتني 

 .ينمتر از زير کراس آرم پاي 19دومداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

0404112 
به ازاي افزايش  040411اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040413 
 کيلوولت 400درجه  60تهيه و تامين برج بتني 

 .ينکراس آرم پايمتر از زير  19دومداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040414 
به ازاي افزايش  040413اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040501 
 کيلوولت 63/230تهيه و تامين برج بتني آويزي 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 15چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040502 
به ازاي افزايش  040501اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040503 
 کيلوولت 63/230 درجه 10 بتنيتهيه و تامين برج 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 14چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه
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 واحد شرح شماره
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

بهاي کل 

 )ريال(

040504 
افزايش به ازاي  040503اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040505 
 کيلوولت 63/230درجه  30تهيه و تامين برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 14چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040506 
به ازاي افزايش  040505اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040507 
 کيلوولت 63/230درجه  60تهيه و تامين برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 14چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040508 
به ازاي افزايش  040507اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040601 
 کيلوولت 132/230تهيه و تامين برج بتني آويزي 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 15چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040602 
به ازاي افزايش  040601اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040603 
 کيلوولت 132/230 درجه 10 بتنيتهيه و تامين برج 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 14چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040604 
به ازاي افزايش  040603اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040605 
 کيلوولت 132/230درجه  30تهيه و تامين برج بتني 

 .اييناز زير کراس آرم پمتر  14چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040606 
به ازاي افزايش  040605اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
   

040607 
 کيلوولت 132/230درجه  60تهيه و تامين برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 14چهارمداره با ارتفاع تا 
    برج دستگاه

040608 
به ازاي افزايش  040607اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 

 ×متر 

 برج دستگاه
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 هواييفصل پنجم . سيم هاي هادي و محافظ 

 

 مقدمه

 هادي هاي سيم فوالدي، هاي رشته با شده تقويت آلومينيومي هادي هاي سيم انواع نيتام و تهيه به اختصاص فصل اين

 برق نيروي توزيع فوق و انتقال خطوط هوايي محافظ يها ميس و پرظرفيت هاي هادي انواع  ، آلومينيومي آلياژ تمام

 . دارد ، روين وزارت توسط شده ،استاندارد

 روکش و گالوانيزه روکش نوع دو با هادي هاي سيم هسته و هوايي محافظ هاي سيم دهنده تشکيل فوالدي هاي رشته .1

 .هستند متفاوت هاي قيمت داراي که شوند مي توليد آلومينيومي

 طولي انبساط ضريب ، (U.T.S) نهايي کششي مقاومت مانند هوايي، محافظ و هادي از اعم ها سيم فيزيکي مشخصات .2

 وزارت استانداردهاي ويرايش آخرين و کار ارجاع اسناد يفن مشخصات با مطابق بايد  غيره و حرارتي انبساط ضريب ،

 ها فيرد متيق در  استاندارد مطابق سمپل و نيروت يها تست هيکل انجام نهيهز باشد معتبر المللي بين و ملي ، نيرو

 بابت اضافه نهيهز چيه و گردد ارائه مانکاريپ توسط تست پيتا معتبر يگواه است الزم  نيهمچن.  است دهيگرد لحاظ

 .گرددينم پرداخت مانکاريپ به مذکور يها تست

 استاندارد و مانيپ يفن مشخصات ضوابط با مطابق و يفلز قرقره يرو مناسب يبند بسته يدارا ستيبايم ها ميس هيکل  .3

 ،مانيپ اسناد در اشاره عدم صورت در است ذکر به الزم. گردد ينم پرداخت خصوص نيا در ياضاف نهيهز چيه و بوده

 .باشديم کارفرما به متعلق يخال يها قرقره

 پست استفاده گردد بهاي هاي مرتبط در فهرستاز رديف AAACجهت استفاده از سيم هاي  .4

 

 شده درج زير جدول در فصل اين هاي گروه مختصر شرح و شماره ، نياز مورد هاي رديف به دسترسي سهولت منظور به

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 ACSR يهاسيم هادي  نيتام و تهيه 01

 ACSS يها يهاد   سيم نيتام و تهيه 02

 ACCC يها يهاد  سيم نيتام وتهيه  03

 ييمحافظ هوا ميس نيتام و تهيه 04
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

050101 
 HYENA ,LYNX,ياده يهاسيم نيتام و تهيه

,HAWK SQUAB گالوانيزه والدبا هسته ف. 
    کيلوگرم

050102 

 CANARY, يهاد يسيمها نيتام و تهيه

,DRAKE CURLEW ,MARTIN  با هسته

 فوالد گالوانيزه.

    کيلوگرم

050103 

 HYENA, يهاد يسيمها نيتام و تهيه

,LYNX ,HAWK SQUAB فوالد هسته با 

 .آلومينيوم روکش

    کيلوگرم

050104 

 CANARY, يهاد يسيمها نيتام و تهيه

,DRAKE CURLEW ,MARTIN  با هسته

 فوالد روکش آلومينيوم.

    کيلوگرم

050201 

هر  با  ACSSظرفيت پر هادي سيم نيتام و تهيه

 ايذوزنقهبه صورت گرد يا مقطع و هر تعداد رشته 

  زهيگالوان يفوالد هسته با

    لوگرميک

050202 

هر  با  ACSSظرفيت پر هادي سيم نيتام و تهيه

 ايبه صورت گرد يا ذوزنقهمقطع و هر تعداد رشته 

  ومينيآلوم روکش يفوالد هسته با

    لوگرميک

050301 
با هر   ACCCظرفيت پر هادي سيم نيتام و تهيه

 مقطع و هر تعداد رشته .
    لوگرميک

050401 
 روکش با فوالدي نوع از هوايي محافظ سيم تهيه

 .رشته تعداد هر و مقطع هر با گالوانيزه
    کيلوگرم

050402 
 روکش با فوالدي نوع از هوايي محافظ سيم تهيه

 .رشته تعداد هر و مقطع هر با آلومينيومي
    کيلوگرم
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 ينور بريف يحاو ييهوا محافظ يها ميس. ششمفصل 

 

 دمهقم

 .دارد ينور بريف يحاو ييهوا محافظ يها ميس نيتام و تهيه به اختصاص فصل اين

 انبساط ضريب ، (U.T.S) نهايي کششي مقاومت مانند ،ينور بريف يحاو هوايي محافظ يها سيم فيزيکي مشخصات .1

 استانداردهاي ويرايش آخرين و کار ارجاع اسناد يفن مشخصات با مطابق بايد غيره و حرارتي انبساط ضريب ، طولي

 . باشد معتبر المللي بين و ملي ، نيرو وزارت

 .  است دهيگرد لحاظ ها فيرد متيق در  استاندارد مطابق کشور داخل در انجام قابل يها تست هيکل انجام نهيهز .2

 استاندارد و مانيپ يفن مشخصات ضوابط با مطابق و يفلز قرقره يرو مناسب يبند بسته يدارا ستيبايم ها ميس هيکل .3

 مانيپ اسناد در اشاره عدم صورت در است ذکر به الزم.گردد ينم پرداخت خصوص نيا در ياضاف نهيهز چيه و بوده

 .باشديم کارفرما به متعلق يخال يها قرقره

 

 درج زير جدول در فصل اين هاي گروه مختصر شرح و شماره ، نياز مورد هاي رديف به دسترسي سهولت منظور به

 .است شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 فيبر نوري حاويسيم محافظ هوايي   نيتام و تهيه 01
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

060101 

فيبر نوري به  حاويسيم محافظ هوايي  نيتام وتهيه 

ميلي متر، با قدرت تحمل جريان  5/10قطر 

رشته  24کيلوآمپر ، حاوي  5/6حداقل  کوتاهاتصال

 .  NZDSFفيبر نوري از نوع 

 طول متر

 
   

060102 

فيبر نوري به  حاويمحافظ هوايي  سيم نيتام وتهيه 

ميلي متر، با قدرت تحمل جريان  5/10قطر 

رشته  24کيلوآمپر ، حاوي  5/6حداقل  کوتاهاتصال

 .  SMفيبر نوري از نوع 

 مترطول

 
   

060103 

فيبر نوري به  حاويسيم محافظ هوايي  نيتام وتهيه 

ميلي متر، با قدرت تحمل جريان  5/10قطر 

رشته  48کيلوآمپر ، حاوي  5/6حداقل  کوتاهاتصال

 .  NZDSFفيبر نوري از نوع 

 طول متر

 
   

060104 

فيبر نوري به  حاويمحافظ هوايي  سيم نيتام وتهيه 

ميلي متر، با قدرت تحمل جريان  5/10قطر 

رشته  48کيلوآمپر ، حاوي  5/6حداقل  کوتاهاتصال

 .  SMفيبر نوري از نوع 

 مترطول

 
   

060105 

فيبر نوري به  حاويمحافظ هوايي  سيم نيتام وتهيه 

 کوتاهميلي متر، با قدرت تحمل جريان اتصال12قطر 

رشته فيبر نوري از  24کيلوآمپر ، حاوي  5/8حداقل 

 .  NZDSFنوع 

 مترطول

 
   

060106 

فيبر نوري به  حاويمحافظ هوايي  سيم نيتام وتهيه

 کوتاهميلي متر، با قدرت تحمل جريان اتصال 12قطر 

رشته فيبر نوري از  24کيلوآمپر ، حاوي  5/8حداقل 

 .  SMنوع 

 مترطول

 
   

060107 

فيبر نوري به  حاويمحافظ هوايي  سيم نيتام وتهيه 

 کوتاهميلي متر، با قدرت تحمل جريان اتصال12قطر 

رشته فيبر نوري از  48کيلوآمپر ، حاوي  5/8حداقل 

 .  NZDSF نوع

 مترطول
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

060108 

فيبر نوري به  حاويمحافظ هوايي  سيم نيتام وتهيه 

 کوتاهميلي متر، با قدرت تحمل جريان اتصال 12قطر 

رشته فيبر نوري از  48کيلوآمپر ، حاوي  5/8حداقل 

 .  SMنوع 

 مترطول

 
   

060109 

فيبر نوري به  حاويمحافظ هوايي  سيم نيتام وتهيه 

ميلي متر، با قدرت تحمل جريان  5/13قطر 

رشته  24کيلوآمپر ، حاوي  12حداقل  کوتاهاتصال

 .  NZDSFفيبر نوري از نوع 

 مترطول

 
   

060110 

فيبر نوري به  حاويمحافظ هوايي  سيم نيتام وتهيه 

ميلي متر، با قدرت تحمل جريان  5/13قطر 

رشته  24کيلوآمپر ، حاوي  12حداقل  کوتاهاتصال

 SMفيبر نوري از نوع 

    مترطول

060111 

 به نوري فيبر حاويمحافظ هوايي  سيم نيتام وتهيه 

 جريان تحمل قدرت با متر، ميلي 5/13 قطر

 رشته فيبر 48کيلوآمپر ، حاوي  12حداقل کوتاهاتصال

 .  NZDSFنوري از نوع 

    مترطول

060112 

 به نوري فيبر حاويمحافظ هوايي  سيم نيتام وتهيه 

 جريان تحمل قدرت با متر، ميلي 5/13 قطر

رشته  48کيلوآمپر ، حاوي  12حداقل  کوتاهاتصال

 .  SMفيبر نوري از نوع 

    مترطول

060113 

فيبر نوري به  حاويمحافظ هوايي  سيم نيتام وتهيه 

 کوتاهميلي متر، با قدرت تحمل جريان اتصال15قطر 

رشته فيبر نوري از  24، حاوي  کيلوآمپر 15 حداقل

 .  NZDSFنوع 

 مترطول

 
   

060114 

فيبر نوري به  حاويمحافظ هوايي  سيم نيتام وتهيه 

 کوتاهميلي متر، با قدرت تحمل جريان اتصال15قطر 

رشته فيبر نوري از  24، حاوي  کيلوآمپر 15 حداقل

 .  SMنوع 

    مترطول

060115 
فيبر نوري به  حاويمحافظ هوايي  نسيميتام وتهيه

 کوتاهميلي متر، با قدرت تحمل جريان اتصال15قطر 
    مترطول
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

رشته فيبر نوري از  48کيلوآمپر ، حاوي  15حداقل 

 .  NZDSFنوع 

060116 

 به نوري فيبر حاويمحافظ هوايي  سيم نيتام وتهيه 

 کوتاهاتصالمتر، با قدرت تحمل جريان  ميلي 15 قطر

رشته فيبر نوري از  48کيلوآمپر ، حاوي  15حداقل 

 .  SMنوع  

    مترطول
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 يا شهيش و يکيسرام يها.  مقره هفتمفصل 

 

 مقدمه

 . دارد برق نيروي توزيع فوق و انتقال خطوط يا شهيو ش يکيسرام يمقره ها  نيتام و تهيه به اختصاص فصل اين

از نوع  (Toughened Glass)يا شيشه اي   (Porcelain)  يکيسرام بشقابي هاي مقره فصل، اين هاي رديف در .1

 مي نظر مد متر ميلي 330×195 ايو  325×170 اي 280×170 اي 255×146 ابعاد به (Ball-Socket)   ساکت-بال

 .باشند

 بين و ملي ، نيرو وزارت استانداردهايويرايش از  آخريناسناد ارجاع کار و  يمشخصات فن باها مي بايد مطابق  مقره  .2

 .باشند شده تست و ساخته معتبر المللي

 گردد.و هزينه مجزايي از اين بابت پرداخت نمي باشند معتبرداراي گواهي تست نوعي  بايست مي ها مقره هيکل .3

انواع تست هاي  انجام و بندي بسته ، ساخت ، اوليه مواد تهيه شامل ها مقره تهيه هزينه ، فصل اين هاي رديف در .4

 .گردد مي باشد و هيچ گونه هزينه اضافي پرداخت نمي روتين واي نمونه

و آماده تحويل روي  يچوب يدر پالت ها شده بندي بسته صورت به ها مقره تهيه هزينه ، فصل اين هاي رديف در .5

رديف  ازمرکز خط  ايانبار کارفرما  تانظر گرفته شده است و هزينه حمل از کارخانه  درکاميون در کارخانه سازنده 

 .گردد مي پرداخت ، )حمل(15 فصلهاي 

 

 درج زير جدول در فصل اين هاي گروه مختصر شرح و شماره ، نياز مورد هاي رديف به دسترسي سهولت منظور به

 .است شده

 

 گروه مختصر شرح گروه شماره

  يکيسراممقره بشقابي  نيتام و تهيه 01 

 اي شيشه بشقابي مقره نيتام و تهيه 02 
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

070101 
 80 ساکت–بال يکيسرامبشقابي   مقره نيتام و تهيه

 .متر يليم 255×146ابعاد  با استاندارد نيوتن کيلو
    عدد

070102 
 120 ساکت –بال يکيسرامبشقابي  مقره نيتام و تهيه

 .متر يليم 255×146با ابعاد  استاندارد نيوتن کيلو
    عدد

070103 
 160ساکت -بال يکيسرام بشقابي مقره نيتام و تهيه

 .متر يليم 255×146با ابعاد  استاندارد نيوتن کيلو
    عدد

070104 
 160ساکت -بال يکيسرامبشقابي  مقره نيتام و تهيه

 .متر يليم 280×170کيلو نيوتن استاندارد با ابعاد 
    عدد

070105 
 210ساکت -بال يکيسرام بشقابي مقره نيتام و تهيه

 .متر يليم280×170با ابعاد  استاندارد نيوتن کيلو
    عدد

070106 
 300ساکت -بال يکيسرام بشقابي  مقره نيتام و تهيه

 .متر يليم330×195با ابعاد  استاندارد نيوتن کيلو
    عدد

 

070107 

کيلو  80 ساکت–بال يکيسراممقره بشقابي   تهيه

 .متر يليم255×146نيوتن مهي با ابعاد 
    عدد

070108 
کيلو  120 ساکت-بال يکيسراممقره بشقابي    تهيه

 .متر يليم 255×146نيوتن مهي با ابعاد 
    عدد

070109 
کيلو  160ساکت-بال يکيسراممقره بشقابي   تهيه

 .متر يليم 330×170نيوتن مهي با ابعاد 
    عدد

070110 
کيلو  210ساکت-بال يکيسراممقره بشقابي   تهيه

 .متر يليم330×170نيوتن مهي با ابعاد 
    عدد

070201 
 70 ساکت –بال شيشه اي  بشقابي مقره نيتام و تهيه

 .متر يليم255×146با ابعاد  استاندارد نيوتن کيلو
    عدد

070202 
 120 ساکت –بال ايشيشه بشقابي مقره نيتام و تهيه

 .متر يليم255×146با ابعاد  استاندارد نيوتن کيلو
    عدد

070203 
 160 ساکت –بال ايشيشه بشقابي مقره نيتام و تهيه

 .متر يليم280×170با ابعاد  استاندارد نيوتنکيلو 
    عدد

070204 
 210 ساکت –بال اي شيشه بشقابي مقره نيتام و تهيه

 .متر يليم280×170با ابعاد  استاندارد نيوتن کيلو
    عدد

070205 
کيلو  120 ساکت-بال شيشه اي مقره بشقابي تهيه

 .متر يليم280×146ابعاد  بانيوتن مهي 
    عدد
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

070206 
کيلو  160 ساکت-بال شيشه ايمقره بشقابي  تهيه

 .متر يليم325×170ابعاد  بانيوتن مهي 
    عدد

070207 
کيلو  210 ساکت-بال شيشه ايمقره بشقابي  تهيه

 .متر يليم325×170ابعاد  بانيوتن مهي 
    عدد
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 يفاز نيب يسرهاياسپ و تيکامپوز يها مقره.  هشتمفصل 

 

 مقدمه

 .دارد برق نيروي توزيع فوق و انتقال خطوط  يفاز نيب يسرهايو اسپ کامپوزيت يها مقره تهيه به اختصاص فصل اين

 نيب يسرهاياسپ و (Clevis-Eye)آي -ساکت يا کلويس-بال نوع ازکامپوزيت هاي  مقره فصل اين هاي رديف در .1

 مد است، گرديده درج فصل اين هاي رديف در و مشخص خزشي فاصله و خط ولتاژ تناسب به که ابعادي باي فاز

 .باشند مي نظر

 منظور از مقره کامپوزيت، مقره هاي ترکيبي سيليکون رابر مي باشد. .2

 بين و ملي ، نيرو وزارت استانداردهايويرايش از  آخريناسناد ارجاع کار و  يمشخصات فن باها مي بايد مطابق  مقره .3

 .باشند شده تست و ساخته معتبر، المللي

و هزينه مجزايي از اين بابت  داراي گواهي تست نوعي معتبر باشند بايست ميي فاز نيب يسرهاياسپ و ها مقره هيکل .4

 هاي فوق لحاظ شده باشد.گردد مگر اينکه به صراحت در اسناد پيمان پرداخت هزينهپرداخت نمي

تهيه مواد اوليه ، ساخت ، بسته بندي و  شاملي فاز نيب يسرهاياسپ وهزينه تهيه مقره ها  فصل، اين هاي رديف در .5

 .گردد مي باشد و هيچ گونه هزينه اضافي پرداخت نمي روتين و اي نمونهانواع تست هاي 

صورت بسته بندي شده و آماده تحويل روي  به يفاز نيب يسرهاياسپ ورديف هاي اين فصل ، هزينه تهيه مقره ها  در .6

رديف  از مرکز خط ايانبار کارفرما  تانظر گرفته شده است و هزينه حمل از کارخانه  درکاميون در کارخانه سازنده 

 .گرددمي پرداخت )حمل(15 فصلهاي 

 دهيدر دو سمت مقره منظور گرد نگير کرونا نيتام نهيهزو باالتر  لوولتيک 132 يولتاژ  سطوحي ها مقره متيق در .7

 است.

 

 درج زير جدول در فصل اين هاي گروه مختصر شرح و شماره ، نياز مورد هاي رديف به دسترسي سهولت منظور به

 .است شده

 

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 کامپوزيتمقره  نيتام و تهيه 01

 فازي نيب ياسپيسرها نيتام و تهيه 02

 

 

 

 



 مقره هاي کامپوزيت و اسپيسرهاي بين فازي.  8فصل 

 1399فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 

41 
  

 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

080101 
راي کيلو نيوتن ب 120تا  کامپوزيتي مقره نيو تام تهيه

 ميليمتر 2000 تاکيلوولت با فاصله خزشي   63ولتاژ  
    عدد

080102 
 100هر  يبه ازا 080101 فيبها نسبت به رد اضافه

 متريليم 2000باالتر از  متريليم
    درصد

080103 

اي کيلونيوتن بر 120 تا کامپوزيتي مقره نيتام و تهيه

 3625کيلوولت با فاصله خزشي حداقل  132ولتاژ 

 ميليمتر

    شاخه

080104 
 100 هر يازا به 080103 فيبها نسبت به رد اضافه

 .متريليم 3625 از باالتر متريليم
    درصد

080105 

کيلونيوتن براي  160 کامپوزيتي مقره نيتام و تهيه

 3625کيلوولت با فاصله خزشي حداقل  132ولتاژ 

 ميليمتر

    شاخه

080106 
 100 هر يازا به 080105 فيبها نسبت به رد اضافه

 .متريليم 3625 از باالتر متريليم
    درصد

080107 

کيلونيوتن براي  120 کامپوزيتي مقره نيتام و تهيه

 6125کيلوولت با فاصله خزشي حداقل  230ولتاژ 

 ميليمتر

    شاخه

080108 
 100هر  يبه ازا 080107 فيرد به نسبت بها اضافه

 .متريليم 6125باالتر از  متريليم
    درصد

080109 

کيلونيوتن براي  160کامپوزيتي  مقره نيتام و تهيه

 6125کيلوولت با فاصله خزشي حداقل  230ولتاژ 

 ميليمتر

    شاخه

080110 
 100 هر يازا به 080109 فيبها نسبت به رد اضافه

 .متريليم 6125 از باالتر متريليم
    درصد

080111 

کيلونيوتن براي  210 کامپوزيتي مقره نيتام و تهيه

 6125کيلوولت با فاصله خزشي حداقل  230ولتاژ 

 ميليمتر

    شاخه

080112 
 100 هر يازا به 080111 فيبها نسبت به رد اضافه

 .متريليم 6125 از باالتر متريليم
    درصد
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

080113 

کيلونيوتن براي  120 کامپوزيتي مقره نيتام و تهيه

 10500کيلوولت با فاصله خزشي حداقل  400ولتاژ 

 ميليمتر

    شاخه

080114 
 100 هر يازا به080113 فيبها نسبت به رد اضافه

 .متريليم 10500 از باالتر متريليم
    درصد

080115 

کيلونيوتن براي  160 کامپوزيتي مقره نيتام و تهيه

 10500کيلوولت با فاصله خزشي حداقل  400ولتاژ 

 ميليمتر

    شاخه

080116 
 100 هر يازا به 080115 فيبها نسبت به رد اضافه

 .متريليم 10500 از باالتر متريليم
    درصد

080117 

کيلونيوتن براي  210 کامپوزيتي مقره نيتام و تهيه

 10500کيلوولت با فاصله خزشي حداقل  400ولتاژ 

 ميليمتر

    شاخه

080118 
 100 هر يازا به080117 فيبها نسبت به رد اضافه

 .متريليم 10500 از باالتر متريليم
    درصد

080201 
 (لوالثابت )بدون  فازي نيب ياسپيسرها نيتام و تهيه

 .متريليم 2000 حداقل يخزش فاصله باکيلوولت  63
    شاخه

080202 
 100هر  يبه ازا 080201 فيرد به نسبت بها اضافه

 .متريليم 2000باالتر از  متريليم
    درصد

080203 
 63تک لوال  فازي نيب ياسپيسرها نيتام و تهيه

 .متريليم 2000 حداقل يخزش فاصله باکيلوولت 
    شاخه

080204 
 100هر  يبه ازا 080203 فيرد به نسبت بها اضافه

 .متريليم 2000باالتر از  متريليم
    درصد

080205 

 

( ثابت )بدون لوال فازي نيب ياسپيسرها نيتام و تهيه

 .متريليم 3625 حداقل يخزش فاصله با کيلوولت 132
    شاخه

080206 
 100 هر يازا به 080205 فيبها نسبت به رد اضافه

 .متريليم 3625 از باالتر متريليم
    درصد

080207 

 

 132 لوال تک فازي نيب ياسپيسرها نيتام و تهيه

 .متريليم 3625 اقل حد يخزش فاصله باکيلوولت 
    شاخه

080208 
 100 هر يازا به 080207 فيبها نسبت به رد اضافه

 .متريليم 3625 از باالتر متريليم
    درصد
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

080209 
( ثابت )بدون لوال فازي نيب ياسپيسرها نيتام و تهيه

 .متريليم 6125 حداقل يخزش فاصله باکيلوولت  230
    شاخه

080210 
 100 هر يازا به080209 فيبها نسبت به رد اضافه

 .متريليم 6125 از باالتر متريليم
    درصد

080211 
 230 لوال تک فازي نيب ياسپيسرها نيتام و تهيه

 .متريليم 6125 اقل حد يخزش فاصله باکيلوولت 
    شاخه

080212 
 100 هر يازا به080211  فيبها نسبت به رد اضافه

 .متريليم 6125 از باالتر متريليم
    درصد

080213 

 (لوالثابت )بدون  يفاز نيب ياسپيسرها نيتام و تهيه

 10500 اقل حد يخزش فاصله با کيلوولت 400

 .متريليم

    شاخه

080214 
 100 هر يازا به 080213 فيبها نسبت به رد اضافه

 .متريليم 10500 از باالتر متريليم
    درصد

080215 
 400 لوال تک يفاز نيب ياسپيسرها نيتام و تهيه

 .متريليم 10500 اقل حد يخزش فاصله با کيلوولت
    شاخه

080216 
 100 هر يازا به080215 فيبها نسبت به رد اضافه

 .متريليم 10500 از باالتر متريليم
    درصد
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 آالت يراقفصل نهم . 

 

 مقدمه

 . دارد برق نيروي توزيع فوق و انتقال خطوطآالت  يراق نيتام و تهيه به اختصاص فصل اين

 ستيبا يمرديف هاي اين فصل ، يراق آالت خط شامل زنجيره مقره ، اتصاالت سيم هاي هادي و محافظ هوايي  در .1

 استانداردهاي دستورالعملهاي فني واسناد ارجاع کار و بر اساس آخرين ويرايش از  ي مندرج درمشخصات فن  با مطابق

بر اساس ضوابط مندرج در معتبر طراحي و ساخته شده و نيرو ، ملي و بين المللي  وزارتسازمان برنامه و بودجه، 

  .باشد معتبر نوعي تست گواهي داراياسناد ارجاع کار 

 مد فني مشخصات و نقشه مطابق ها سيم اتصاالت و مقره زنجيره از اعم خط آالت يراق ، فصل اين هاي رديف در .2

 .باشد مي غيره و مهره و پيچ ، ملحقات ، اجزا کليه شامل و بوده نظر

رديف هاي اين فصل ، هزينه تهيه يراق آالت خط شامل تهيه مواد اوليه ، ساخت ، بسته بندي و انواع تست هاي  در .3

 .گردد مي باشد و هيچ گونه هزينه اضافي پرداخت نمي روتينو  اينمونه

رديف هاي اين فصل ، هزينه يراق آالت بسته بندي شده وآماده تحويل روي کاميون در کارخانه سازنده در نظر  در .4

پرداخت  )حمل(15 فصلرديف هاي  ازيا محل انبار کارفرما  مرکز خطگرفته شده است و هزينه حمل از کارخانه تا 

 مي گردد. 

يره مقره آويزي و کششي )زنجيره فاقد مقره مي باشد( شامل رديف هاي اين فصل ، يراق آالت خط عالوه بر زنج در .5

 (Spacer Jumper)، فاصله دهنده جمپر  (Spacer Damper)، فاصله دهنده ارتعاش گير  (Damper)ارتعاش گير 

، جعبه اتصال  (Mid Span Joint)، مفصل مياني  (Repair Sleeve)، غالف تعميري  (Armor Rod)، آرمورراد 

(Joint Box)  براي سيم محافظ فيبر نوري ، کلمپ اتصال سيم به برج(Bonding Clamp) ،  کلمپ اتصال سيم

 وغيره مي باشد. (Parallel Groove)به سيم 
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 درج زير جدول در فصل اين هاي گروه مختصر شرح و شماره ، نياز مورد هاي رديف به دسترسي سهولت منظور به

 .است شده

 

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 زنجيره مقره  نيتام و تهيه 01 

 هوايي محافظ سيم زنجيره نيتام و تهيه 02 

  OPGW  اتصال و جعبه ترمينال و کلمپ نگهدارنده سيم  جعبه نيتام و تهيه 03 

 دهنده  فاصله نيتام و تهيه 04 

 گير ارتعاش نيتام و تهيه 05 

 آرمورراد نيتام و تهيه 06 

 رنگي گوي نيتام و تهيه 07 

 تعادلي وزنه نيتام و تهيه 08 

 هادي هاي سيم براي تعميري غالف نيتام و تهيه 09 

 مياني مفصل نيتام و تهيه 10 

 زمين اتصال کلمپ و زمين سيم نيتام و ميله نيتام و هيته 11
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

090101 
راي بکيلونيوتن  80(I)زنجيره مقره آويزي تامين و تهيه

 HYENA ,LYNX ,HAWKي اده يهاسيم

SQUAB 

     مجموعه

090102 

 80 (V)و  (II)آويزي مقره زنجيره تامين و تهيه

 HYENA ,LYNXي اده يهاکيلونيوتن براي سيم

,HAWK SQUAB. 

    مجموعه

090103 
کيلونيوتن  80(I)تهيه و تامين زنجيره مقره کششي 

 HYENA ,LYNXي اده يهاسيمبراي 

,HAWK SQUAB 

    مجموعه

090104 

 کيلونيوتن 80 (II)تهيه و تامين زنجيره مقره کششي 

 HYENA ,LYNXي اده يهاسيمبراي 

,HAWK SQUAB. 

    مجموعه

090105 
ن کيلونيوت 120 (I)تهيه و تامين زنجيره مقره کششي 

 HYENA ,LYNXي اده يهاسيمبراي 

,HAWK SQUAB 

    مجموعه

090106 

ن کيلونيوت 120 (II)تهيه و تامين زنجيره مقره کششي 

 HYENA ,LYNXي اده يهاسيمبراي 

,HAWK SQUAB. 

    مجموعه

090107 

 کيلونيوتن 80 (I)زنجيره مقره آويزي تامين و تهيه

 CANARY ,DRAKE, يهاد يبراي سيمها

CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090108 

 80 (V)و  (II)تهيه و تامين زنجيره مقره آويزي

 CANARY, يهاد يسيمهاکيلونيوتن براي 

,DRAKE CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090109 

ن کيلونيوت 120 (I)تهيه و تامين زنجيره مقره آويزي

 CANARY ,DRAKE, يهاد يسيمهابراي 

CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090110 

 120 (V)و  (II)مقره آويزيتهيه و تامين زنجيره 

 CANARY, يهاد يسيمهاکيلونيوتن براي 

,DRAKE CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

090111 

ن کيلونيوت 160 (I)تهيه و تامين زنجيره مقره آويزي

 CANARY ,DRAKE, يهاد يسيمهابراي 

CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090112 

 160 (V)و  (II)تهيه و تامين زنجيره مقره آويزي

 CANARY, يهاد يسيمهاکيلونيوتن براي 

,DRAKE CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090113 

ن کيلونيوت 210 (I)تهيه و تامين زنجيره مقره آويزي

 CANARY ,DRAKE, يهاد يسيمهابراي 

CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090114 

 210 (V)و  (II)تهيه و تامين زنجيره مقره آويزي

 CANARY, يهاد يسيمهاکيلونيوتن براي 

,DRAKE CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090115 

ن کيلونيوت 120 (I)تهيه و تامين زنجيره مقره کششي 

 CANARY ,DRAKE, يهاد يسيمهابراي 

CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090116 

ن کيلونيوت 120 (II)تهيه و تامين زنجيره مقره کششي 

 CANARY ,DRAKE, يهاد يسيمهابراي 

CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090117 
 120 (III)تهيه و تامين زنجيره مقره کششي 

 CANARY, يهاد يسيمهاکيلونيوتن براي 

,DRAKE CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090118 

ن کيلونيوت 160 (I)تهيه و تامين زنجيره مقره کششي 

 CANARY ,DRAKE, يهاد يسيمهابراي 

CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090119 

ن کيلونيوت 160 (II)تهيه و تامين زنجيره مقره کششي 

 CANARY ,DRAKE, يهاد يسيمهابراي 

CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090120 

 160 (III)تهيه و تامين زنجيره مقره کششي 

 CANARY, يهاد يسيمهاکيلونيوتن براي 

,DRAKE CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

090121 

ن کيلونيوت 210 (II)تهيه و تامين زنجيره مقره کششي 

 CANARY ,DRAKE, يهاد يسيمهابراي 

CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090122 

 210 (III)تهيه و تامين زنجيره مقره کششي 

 CANARY, يهاد يسيمهاکيلونيوتن براي 

,DRAKE CURLEW ,MARTIN. 

    مجموعه

090201 
 80تهيه و تامين زنجيره آويزي سيم محافظ هوايي 

 کيلونيوتن بدون آرمورراد. 
    مجموعه

090202 
 80زنجيره آويزي سيم محافظ هوايي  تامين و تهيه

 کيلونيوتن با آرمورراد. 
    مجموعه

090203 
 120تا  زنجيره کششي سيم محافظ هوايي تامين و تهيه

 . کيلونيوتن
    مجموعه

090204 
 زنجيره آويزي سيم محافظ هوايي حاوي تامين و تهيه

 کيلونيوتن . 80 با آرمورراد، فيبر نوري
    مجموعه

090205 
زنجيره کششي سيم محافظ هوايي حاوي  تامين و تهيه

 کيلونيوتن . 120 تا فيبر نوري
    مجموعه

090301 
 جعبه اتصال فلزي دوراهي سيم  تامين و تهيه

OPGW  تار 48تا مناسب براي انواع سيم 
    دستگاه

090302 
 راهي سيم جعبه اتصال فلزي سه تامين و تهيه

OPGW تار 48تا  مناسب براي انواع سيم 
    دستگاه

090303 
 جعبه اتصال فلزي چهارراهي سيم  تامين و تهيه

OPGW تار 48تا  مناسب براي انواع سيم 
    دستگاه

090306 
 Fastening)کلمپ نگهدارنده  تامين و تهيه

Clamp) سيم محافظ هوايي حاوي فيبر نوري 
    مجموعه

090401 

اي فاصله دهنده ارتعاش گير تک لوال بر تامين و تهيه

خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادي به صورت 

 باندل دو سيمه.

    مجموعه

090402 

اي فاصله دهنده ارتعاش گير دو لوال بر تامين و تهيه

خطوط با هر سطح ولتاژ  و هر نوع هادي به صورت 

 باندل دو سيمه.

    مجموعه
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

 

090403 

اي فاصله دهنده ارتعاش گير تک لوال بر تامين و تهيه

خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادي به صورت 

 باندل سه سيمه.

    مجموعه

090404 

اي فاصله دهنده ارتعاش گير دو لوال بر تامين و تهيه

خطوط با هر سطح ولتاژ  و هر نوع هادي به صورت 

 باندل سه سيمه.

    مجموعه

090405 

اي فاصله دهنده ارتعاش گير تک لوال بر تامين و تهيه

خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادي به صورت 

 باندل چهار سيمه.

    مجموعه

090406 

اي فاصله دهنده ارتعاش گير دو لوال بر تامين و تهيه

خطوط با هر سطح ولتاژ  و هر نوع هادي به صورت 

 باندل چهار سيمه.

    مجموعه

090407 
فاصله دهنده جمپر براي خطوط با هر  تامين و تهيه

 سطح ولتاژ و هر نوع هادي به صورت باندل دو سيمه.
    مجموعه

090408 
فاصله دهنده جمپر براي خطوط با هر  تامين و تهيه

 سطح ولتاژ و هر نوع هادي به صورت باندل سه سيمه.
    مجموعه

090409 

فاصله دهنده جمپر براي خطوط با هر  تامين و تهيه

سطح ولتاژ و هر نوع هادي به صورت باندل چهار 

 .سيمه

    مجموعه

ي اده يهاارتعاش گير براي سيم تامين و تهيه 090501

HYENA ,LYNX ,HAWK SQUAB 
    مجموعه

090502 
 هاديارتعاش گير براي سيم هاي  تامين و تهيه

,CANARY ,DRAKE CURLEW 

,MARTIN. 

    مجموعه

    مجموعه ارتعاش گير براي هر نوع سيم محافظ. تامين و تهيه 090503

090504 
يي ارتعاش گير براي سيم هاي محافظ هوا تامين و تهيه

 ميلي متر. 15حاوي فيبر نوري تا قطر 
    مجموعه

090601 
سيمهاي هادي آرمورراد براي  تامين و تهيه

HYENA LYNX ,HAWK SQUAB. 
    مجموعه

090602 
 سيمهاي هاديآرمورراد براي  تامين و تهيه

,CANARY ,DRAKE CURLEW 
,MARTIN 

    مجموعه
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

090701 
سيم  براي انواع گوي رنگي اعالم خطر تامين و تهيه

 .هاي هادي و محافظ هوايي
    عدد

    عدد کيلوگرمي 25وزنه تعادلي  تامين و تهيه 090801

سيمهاي هادي  براي غالف تعميري تامين و تهيه 090901

HYENA ,LYNX ,HAWK SQUAB 
    مجموعه

090902 
 سيمهاي هادي براي غالف تعميري تامين و تهيه

,CANARY ,DRAKE CURLEW 

,MARTIN. 
    مجموعه

091001 
انواع سيم محافظ  برايمفصل مياني  تامين و تهيه

 .هوايي
    عدد

سيمهاي هادي  برايمفصل مياني  تامين و تهيه 091002

HYENA ,LYNX ,HAWK SQUAB 
    مجموعه

091003 
 هاديسيمهاي  برايمفصل مياني  تامين و تهيه

,CANARY ,DRAKE CURLEW 

,MARTIN. 
    مجموعه

110190  
 ولط به و متر ميلي 20 قطر با زمين ميله تامين و تهيه

 . زهگالواني روکش با سيم به ميله اتصال کلمپ با متر 2
    عدد

110290  
 ولط به و متر ميلي 20 قطر با زمين ميله تامين و تهيه

 .مسي روکش با سيم به ميله اتصال کلمپ با متر 2
    عدد

110390  
 سيم)يا  برج به زمين سيم اتصال کلمپ تامين و تهيه

 گالوانيزه روکش با( سيم به
    عدد

110490  
 سيم)يا  برج به زمين سيم اتصال کلمپ تامين و تهيه

 مسي روکش با( سيم به
    عدد
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 فصل دهم. عمليات خاکي

 

 مقدمه

اين فصل اختصاص به بخشي از کارهاي اجرايي خطوط انتقال و فوق توزيع نيرو دارد، که شامل رفع موانع، احداث جاده 

 باشد.  ها و غيره ميدسترسي، حفاري،  تسطيح محل چاله

هاي دسترسي هاي واقع در حريم خط و راهدر مواردي که به تشخيص دستگاه نظارت بريدن و ريشه کن کردن درخت .1

هاي مندرج در فهرست بهاي ابنيه )که در زمان تهيه هاي آن از  رديفر امتداد )مسير( خط ضرورت داشته باشد، هزينهد

ها به شود و پيمانکار تا زمان تحويل درختاسناد ارجاع کار و توسط مشاور در برآورد منظور گرديده است( پرداخت مي

به عهده دارد. در صورت ريشه کن کردن درخت، پرکردن محل بدون  ها راصاحبان آن ها، مسئوليت نگهداري از درخت

 باشد .به عهده پيمانکار مي هزينه اضافي،

راه دسترسي، راهي است که پيمانکار براي دستيابي به محل اجراي عمليات با نظر مهندس مشاور به نحوي احداث  .2

در طول زمان اجراي پروژه در آن امکان پذير باشد. راه تردد بوده و حمل مصالح و تجهيزات خط انتقال  کند، که قابلمي

 گردد .دسترسي در صورت لزوم با نظر دستگاه نظارت شن ريزي مي

)حسب  100105تا  100101هاي در طول اجراي هر پروژه، هزينه احداث راه دسترسي فقط يک بار از محل رديف .3

ي مي بايست به نحوي باشد که در زمان تحويل پروژه، مورد( پرداخت خواهد شد. الزم بذکر است احداث راه دسترس

 هاي مورد نظر از طريق راه مذکور ميسر باشد.دسترسي به پايه برج

ول زير به سه دسته تقسيم هاي دسترسي بر اساس فرممسير خطوط انتقال نيرو از نقطه نظر رفع موانع جهت ايجاد راه .4

 : شوندمي

100% minmax 



s

hh
a 

 باشد.  %3تا  a:  زمين هايي که مقدار        دشت  -1-4

 باشد.  %7تا  %3از  aتپه ماهور    :  زمين هايي که مقدار -2-4

 باشد.   %20تا  %7از   aکوهستاني    : زمين هايي که مقدار-3-4

 باشد . %60تا  %20از  aکه مقدارکوهستاني سخت : زمين هايي -4-4

 بيشتر باشد. %60از   aکوهستاني خيلي سخت : زمين هايي که مقدار-5-4

maxh( حداکثر ارتفاع هر قطعه  :section در پالن )–  .پروفيل برج گذاري شده 

minh پروفيل برج گذاري شده.  –:  حداقل  ارتفاع هر قطعه در پالن 

s( طول قطعه اي از مسير :sectionکه برابر است با فاصله افقي بين دو برج زاويه متوالي در پالن ،)–  پروفيل برج گذاري

قاط از مسير مستقيم منحرف شده باشد. در ساير شده و منظور از دو برج زاويه متوالي نقاط زاويه اي است که خط در آن ن

موارد و بنا به هر علت چنانچه از برج زاويه استفاده شود، برج  نقشي در تعيين طول قطعه ندارد. با توجه به شرح فوق، 

هاي مسيرهاي مختلف يک خط انتقال نيرو از جهت احداث يا ترميم راه دسترسي توسط دستگاه نظارت بر اساس نقشه

 شود .پروفيل طبقه بندي و برآورد مي –نپال
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پذير نباشد و پيمانکار  چنانچه در قطعه يا قطعه هايي از مسير که به تشخيص دستگاه نظارت، احداث راه دسترسي امکان .5

هاي خطوط انتقال نيرو استفاده نمايد، هزينه ويژه اي براي حمل مصالح و تجهيزات و ماشين آالت به پاي برجهاي از روش

ها و حداکثر تا سقف قيمت واحد پروفيل آن قطعه يا قطعه –ين گونه عمليات فقط بر اساس حاصلضرب طول افقي پالن ا

)بر حسب تشخيص دستگاه نظارت ( به پيمانکار قابل پرداخت خواهد بود. در مسيرهاي  100105تا  100101هاي رديف

تواند راه دسترسي دهد آسان تر است با نظر دستگاه نظارت ميکوهستاني صعب العبور، به هرطريقي که پيمانکار تشخيص مي

پروفيل مسير از محل رديف مربوط قابل پرداخت خواهد  –احداث کند، ولي هزينه آن فقط يک بار بر اساس طول افقي پالن

 بود. 

هزينه  100201از رديف  توان با استفادهبراي راه دسترسي مسيرهاي ويژه اي که کارفرما صالح بداند و تاييد نمايد، مي .6

 مصالح رودخانه اي مورد نياز و جزئيات پخش آن را روي راه تعيين و در اسناد منظور نمود .

 گردند: دسته تقسيم مي 6ها از نظر حفاري به از نقطه نظر خطوط انتقال نيرو انواع زمين .7

 شوند .هاي نرم بيلي : زمين هايي که با بيل برداشته ميزمين -7-1

 شوند .هاي کلنگي : زمين هايي که با کلنگ کنده ميزمين -7-2

شوند هاي دج : زمين هايي با خاک متراکم يا با مخلوط خاک و قلوه سنگ متراکم، که با کلنگ به سختي کنده ميزمين -7-3

 ها قلم و چکش يا کمپرسور مورد نياز باشد. و براي کندن آن

دار و ضعيف که  هاي اليه اي و يا سنگ شکافسنگي : زمين هايي به صورت سنگهاي سنگي ضعيف يا نيمه زمين -7-4

 ها قلم و چکش يا کمپرسور مورد نياز باشد. براي کندن آن

هاي سنگي : زمين هايي که يکپارچه از سنگ بوده و براي برش در جان سنگ استفاده از کمپرسور و يا انفجار زمين -7-5

ها قطعات معمولي سنگ و يا قلوه سنگ و يا ساير مواد سنگي موجود باشد زمين هايي که در آنالزامي باشد، به اين ترتيب 

 سنگي تلقي نمي شوند. 

روند که انجام کار ها فرو ميهاي لجني )باتالقي( : زمين هايي که عوامل کار با وزن طبيعي خود به حدي در آنزمين -7-6

 به سهولت امکان پذير نمي باشد. 

باشد، در مواردي که بين پيمانکار و ناظر اختالفي رخ دهد، نظر مهندس مشاور نوع زمين با دستگاه نظارت مي تشخيص. 8

 پس از تصويب کار فرما قطعيت دارد .

عمليات خاکي بايد به وسيله ماشين انجام گيرد، در مواردي که به لحاظ حجم ناچيز عمليات و يا محدوديت اجرا انجام . 9

ا وسايل دستي )به تشخيص دستگاه نظارت ( اجتناب ناپذير باشد، پرداخت هزينه آن حسب مورد بر اساس عمليات خاکي ب

 هاي مربوط صورت خواهد گرفت. رديف

 محل تهيه مصالح رودخانه اي و محل تهيه خاک مناسب بايد قبالً به تاييد کار فرما رسيده باشد .. 10

هاي مصوب و هر نوع عمليات خاکي براساس نقشه ها، دستورکارها و پروفيل هاحجم چاله کني، پي کني و خاکبرداري. 11

 شود و بابت نشست يا تورم مصالح هيچ گونه پرداختي صورت نخواهد گرفت. محاسبه مي

هزينه عمليات خاکي براي هر عمق و ارتفاع بوده و از اين بابت اضافه پرداختي صورت نمي گيرد. در عمليات خاکي، . 12

ه در سنگ، پيمانکار ملزم به انجام هر نوع اقدام الزم به منظور تامين ايمني و انجام عمليات استحفاظي است و مبلغ به ويژ

 اضافي از اين بابت قابل پرداخت نيست. 
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ها و دستورکارهاي ابالغ شده انجام گيرد، پرکردن مجدد هاي مندرج در نقشهچنانچه عمليات خاکي بيش از اندازه. 13

اي اضافي با مصالح و با کيفيت اجراي قابل قبول دستگاه نظارت به عهده پيمانکار است و از اين بابت اضافه وجهي هقسمت

 پرداخت نخواهد شد .

چنانچه در موارد ويژه اي، خاکبرداري اضافي جهت تسطيح محل برج الزم باشد، حسب مورد، مطابق نقشه و مشخصات . 14

شود. اين گونه عمليات با هر وسيله اي، ت از طرف کارفرما تعيين و به پيمانکار ابالغ ميهاي مربوط، حجم عملياو پروفيل

هاي آن بر اساس برآورد کارفرما و با توجه به نوع زمين در به صورت دستي و يا ماشيني توسط پيمانکار اجرا شود، هزينه

، 100302هاي درصد رديف 40به ترتيب معادل مقطع خاکبرداري شده براي زمين معمولي يعني نرم بيلي و کلنگي و دج 

 40و براي  انواع ديگر زمين در مقطع خاکبرداري شده )سنگي، نيمه سنگي و سنگي ضعيف ( معادل  100305و  100304

 شود .پرداخت مي 100306درصد رديف 

چهار پايه برج الزم باشد، ( براي يک يا چند پايه از Earth cutدر صورتي که در بعضي از پروژه ها، برش زمين ). 15

شود. هاي قطري تاييد شده، حجم عمليات تعيين و به پيمانکار ابالغ ميحسب مورد، مطابق نقشه و مشخصات و پروفيل

گيرد با توجه به نوع زمين در مقطع خاکبرداري شده از محل هزينه خاکبرداري خاک اضافي که با ماشين صورت مي

( قيمت رديف مربوط پرداخت %40)حسب مورد( و برابر چهل درصد ) 100308 الي 100304و 100302هاي رديف

شود. در مواردي که به تشخيص دستگاه نظارت، برش زمين هريک از چهار پايه برج با دست انجام گيرد، هزينه آن با مي

مورد( و برابر  )حسب 100408تا  100403و  100401هاي توجه به نوع زمين در مقطع خاکبرداري شده از محل رديف

 ( قيمت رديف مربوط پرداخت خواهد شد.  %60شصت در صد )

هاي اضافي )تسطيح و برش زمين( تعيين و به حجم حجم خاکبرداري خاک 15و 14مطابق شرح مندرج در بندهاي . 16

طيح و برش زمين ها که مالک عمل برآورد حجم عمليات تسشود. رقوم متوسط باالي چالههاي هم نوع خود اضافه ميچاله

 شود.  باشد، توسط دستگاه نظارت تعيين ميمي

با در نظر گرفتن اجراي عمليات به وسيله ماشين آناليز شده  100309مقدمه اين فصل، بهاي واحد رديف  9طبق بند . 17

 فت. است و در صورت انجام عمليات با هر وسيله ديگر، پرداخت بر پايه بهاي واحد رديف فوق صورت خواهد گر

ها منظور شده است و از اين بابت پرداخت اضافي به عمل نخواهد آمد و بهاي هزينه آبکشي با تلمبه دستي در قيمت. 18

براي آن قسمت از عمليات که با تاييد دستگاه نظارت در زير سطح آب با تلمبه موتوري انجام گرفته  100310واحد رديف 

 است پرداخت خواهد شد.

 داري، هيچ گونه پرداختي صورت نمي گيرد .براي ريزش بر. 19

هاي نرم بيلي و همچنين اقدامات الزم به منظور حفاظت از ديواره هزينه چوب بست براي مهار خاک در حفاري زمين. 20

ها و جلوگيري از ريزش آنها در قيمت رديف مربوطه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچ گونه مبلغ اضافي پرداخت چاله

 د.گردنمي

هزينه حفاري جهت ايجاد کانال براي خواباندن سيم زمين با توجه به نوع زمين در مقطع کانال کنده شده )مطابق نقشه . 21

 100301هاي هاي حاصل از کانال کني به داخل کانال به هر عمق و هر وسيله از محل رديفو مشخصات( و ريختن خاک

شود. هزينه خواباندن سيم ( رديف مربوط پرداخت مي%60درصد ) )حسب مورد( و برابر شصت 100601و  100308تا 

مربوط به پرکردن کانال پس از خواباندن  100601شود و رديف زمين از رديف مندرج در فصل کارهاي فلزي پرداخت مي

 باشد. سيم زمين مي
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کني روي کانال دپو شده باشد، پر کردن کانال براساس حجم کانال کنده شده مشروط بر اين که کل خاک حاصل از کانال 

 شود. محاسبه مي

مالک فاصله حمل در تهيه خاک قرضه براي شرايط يکسان از نظر نوع مواد )که محل تهيه آن قبالً به تاييد کار فرما . 22

 رسيده است( کوتاه ترين فاصله بين مرکز ثقل خاکريزي و خاکبرداري خواهد بود .

ها ( معموالً بايد در اطراف برجBack Fillي ناشي از پي کني بعد از خاکريزي مجدد )هاي اضافها و سنگتمام خاک. 23

پس از تاييد دستگاه نظارت پرداخت خواهد  100701پخش و به طور مناسب تسطيح شوند، که هزينه آن از محل رديف 

هاي اختي از محل رديفهاي اضافي به محل ديگر ضروري باشد، هرگونه پردها و سنگشد. در مواردي که حمل خاک

منوط به تاييد قبلي کارفرما و تنظيم صورت مجلس خواهد بود. در اين صورت خاکي که حمل  100703تا  100701

باشد و هيچ گونه ازدياد حجمي شود، براساس ما به التفاوت حجم پي کني با بتن مطابق نقشه فونداسيون مربوط ميمي

 هد شد .ناشي از تورم در محاسبه منظور نخوا

، يا مصالح قرضه 100201متر موضوع رديف  500مربوط به هزينه حمل مصالح رودخانه اي مازاد بر  100703رديف . 24

 100702هاي اضافي حاصل از پي کني مازاد بر يک کيلومتر رديف ها و سنگ، و يا خاک100501کيلومتر رديف  5مازاد بر 

انباشتن )دپو کردن (، بارگيري و تخليه و هرگونه حمل مجدد هيچ گونه وجه شود. براي است و فقط يک بار پرداخت مي

هاي تعيين شده در اين فصل پرداخت نمي شود. فاصله حمل بايد قبالً با تنظيم صورت مجلس به اضافي خارج از رديف

 تصويب کار فرما رسيده باشد .

در  100703هاي مندرج در رديف ها و سنگخاکدر صورتي که حمل مصالح رود خانه اي يا مصالح قرضه و يا . 25

درصد بهاي  90هاي ساخته شده خاکي و شني انجام شود ،درصد و در صورتي که در راه 77هاي آسفالت انجام شود راه

 شود .پرداخت مي 100703رديف 

پروفيل(  –پالنهاي اندازه گيري بر حسب طول افقي مسير خط )طبق نقشه 100105الي  100101هاي در رديف. 26

 متر مي باشد. 5/3باشد و حداقل عرض راه دسترسي در رديفهاي اين فصل مي

 شود.متر از فصل دهم )حمل( پرداخت مي 500هزينه حمل مازاد بر  100201در رديف . 27

 باشد.اندازه گيري نسبت به حجم زير تراز آب مي 100310در رديف . 28

 شود.رفي جهت احداث فونداسيون از فصل هفتم، کارهاي فلزي، پرداخت ميبهاي ميلگرد مص 100501در رديف . 29

 اندازه گيري بر اساس حجم کوبيده شده خاکريزها خواهد بود. 100601در رديف . 30

 باشد.اندازه گيري بر اساس ما به التفاوت نقشه فونداسيون مربوط مي 100701در رديف . 31

هاي اين فصل در جدول زير درج شده اي مورد نياز، شماره و شرح مختصر گروههبه منظور سهولت دسترسي به رديف 

 است.

 

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 رفع موانع مسير در هر نوع زمين ،تسطيح و شيب بندي راه 01

 ن( جهت مصرف متر و بار اندازي و پخش مصالح رودخانه اي )تونا 500تهيه و  بار گيري و  حمل تا  02
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 هاي دسترسي با نظردستگاه نظارتراهدر 

 هاي حاصله در کنار چالهحفاري، پي کني و رگالژ و ريختن خاک 03

 هاي مهار در سنگسوراخ کاري در سنگ و ريختن مالت و تعبيه ميلگرد جهت احداث فونداسيون 04

 تهيه خاک مناسب، بارگيري و حمل 05

 ها در چاله هاها )بک فيل( و پخش و تسطيح آنچاله هاي حاصل از چاله کني در محلريختن خاک 06

 هاي اضافيها و سنگبارگيري و حمل خاک 07
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 واحد رحــــــــــــــش شماره
 بهاي

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

100101 

رفع موانع مسير در هر نوع زمين ،تسطيح و شيب 

بندي راه مطابق نقشه و مشخصات فني و ايجاد 

تسهيالت الزم جهت حمل مصالح، تجهيزات و تردد 

ماشين آالت مورد نياز عمليات اجرايي به محل برج 

 ) راه دسترسي( در نواحي دشت. 

 کيلومتر

 

  

100102 

رفع موانع مسير در هر نوع زمين، تسطيح و شيب 

بندي راه مطابق نقشه و مشخصات فني و ايجاد 

تسهيالت الزم جهت حمل مصالح  و تجهيزات و 

تردد ماشين االت مورد نياز عمليات اجرايي به محل 

 برج )راه دسترسي( در نواحي  تپه ماهور 

 کيلومتر

 

  

100103 

رفع موانع مسير در هر نوع زمين، تسطيح و شيب 

بندي راه مطابق نقشه  و مشخصات فني و ايجاد 

تسهيالت و تردد ماشين االت مورد نياز عمليات 

اجرايي به محل برج )راه دسترسي( در نواحي 

 کوهستاني 

 کيلومتر

 

  

100104 

رفع موانع مسير در هر نوع زمين، تسطيح و شيب 

قشه  و مشخصات فني و ايجاد بندي راه مطابق ن

تسهيالت و تردد ماشين االت مورد نياز عمليات 

اجرايي به محل برج )راه دسترسي( در نواحي 

 کوهستاني سخت .

 کيلومتر

 

  

100105 

رفع موانع مسير در هر نوع زمين، تسطيح و شيب 

بندي راه مطابق نقشه  و مشخصات فني و ايجاد 

مورد نياز عمليات تسهيالت و تردد ماشين االت 

اجرايي به محل برج )راه دسترسي( در نواحي 

 کوهستاني خيلي سخت .

 کيلومتر

 

  

100201 

و  متر و بار اندازي 500تهيه و  بار گيري و  حمل تا 

پخش مصالح رودخانه اي )تونان( جهت مصرف در 

 هاي دسترسي با نظردستگاه نظارت راه

 متر مکعب

 

  

100301 

و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فني حفاري، پي کني 

هاي هاي حاصله در کنار چاله در زمينو ريختن خاک

 نرم بيلي بوسيله دست.

 متر مکعب
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 واحد رحــــــــــــــش شماره
 بهاي

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

100302 

حفاري، پي کني و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فني 

هاي هاي حاصله در کنار چاله در زمينو ريختن خاک

 نرم بيلي توسط بيل مکانيکي

 متر مکعب

 

  

100303 

حفاري پي کني  و  رگالژ طبق نقشه و مشخصات 

هاي حاصله  در کنار چاله  در فني و ريختن خاک

 هاي  کلنگي بوسيله دست.زمين

 متر مکعب

 

  

100304 

حفاري، پي کني و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فني 

هاي هاي حاصله در کنار چاله در زمينو ريختن خاک

 کلنگي توسط وسايل مکانيکي

 مکعبمتر 

 

  

100305 

حفاري، پي کني و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فني 

هاي هاي حاصله در کنار چاله در زمينو ريختن خاک

 دج با هر وسيله

 متر مکعب

 

  

100306 

حفاري، پي کني و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فني 

هاي هاي حاصله در کنار چاله در زمينو ريختن خاک

 با هر وسيلهسنگي ضعيف يا نيمه سنگي 

 متر مکعب

 

  

100307 

حفاري، پي کني و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فني 

هاي هاي حاصله در کنار چاله در زمينو ريختن خاک

 سنگي با هر وسيله بدون استفاده از مواد منفجره

 متر مکعب

 

  

100308 

حفاري، پي کني و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فني 

هاي کنار چاله در زمين هاي حاصله درو ريختن خاک

 سنگي با استفاده از مواد منفجره يا مواد شيميايي

 متر مکعب

 

  

100309 

حفاري، پي کني و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فني 

هاي هاي حاصله در کنار چاله در زمينو ريختن خاک

 ها با هر وسيلهلجني باتالقي و شاليزار

 متر مکعب

 

  

100310 

 100309الي  100301هاي اضافه بها نسبت به رديف

در صورتي که عمليات حفاري پائين تر از سطح آب 

زيرزميني انجام و براي آبکشي در حين حفاري از 

 تلمبه موتوري استفاده شود. 

 متر مکعب
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 واحد رحــــــــــــــش شماره
 بهاي

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

100401 

سانتي متر و عمق تا  5سوراخ کاري در سنگ بقطرتا 

گرد جهت احداث  متر و ريختن مالت و تعبيه ميل 1

هاي مهار در سنگ طبق نقشه و مشخصات فونداسيون

 فني

 عدد مهار

 

  

100402 

سانتي متر و عمق  5سوراخ کاري در سنگ بقطر تا 

 متر و ريختن مالت و تعبيه ميل گرد2مترتا 1بيش از 

هاي مهار در سنگ طبق جهت احداث فونداسيون

 نقشه و مشخصات فني.

 عدد مهار

 

  

100501 

تهيه خاک مناسب، بارگيري و حمل از فاصله تا پنج 

کيلومتري محل مصرف و پخش و تسطيح آن در 

سانتي متر و آب  30هاي فونداسيون در قشرهاي چاله

درصد  90ها تا حد تراکم پاشي و کوبيدن خاکريز

 مشخصات اشو با هر وسيله .

 متر مکعب

 

  

100601 

ها محل چالههاي حاصل از چاله کني در ريختن خاک

ها در ها در چاله)بک فيل( و پخش و تسطيح آن

سانتي متر و آب پاشي و کو.بيدن  30قشرهاي 

درصد مشخصات اشو با  90خاکريزها تا حد تراکم 

 هر وسيله .

 متر مکعب

 

  

100701 

هاي اضافي حاصل ها و سنگبارگيري و حمل خاک

متر از هرنوع چاله کني با هر نوع وسيله تا يک صد 

 و تخليه آن ها

 متر مکعب

 

  

100702 

در صورتي که  100701اضافه بها نسبت به رديف 

فاصله حمل از محل برداشت تا محل تخليه بيش از 

 کيلومتر باشد . 1متر تا  100

 متر مکعب

 

  

100703 

ها حمل مصالح رودخانه اي يا مصالح قرضه و يا خاک

بر مسافت اضافي حاصل از پي کني مازاد هاي و سنگ

تپه -هاي دسترسي از هر نوع )دشتاوليه در راه

کوهستان و کوهستان سخت و کوهستان -ماهور

 خيلي سخت(

-متر مکعب 

 کيلومتر
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 تهيه و نصب ميلگرد فصل يازدهم . 

 

 مقدمه 

اين فصل اختصاص به تهيه و اجراي بخشي از کارهاي خطوط انتقال و فوق توزيع نيرو دارد ، که شامل تهيه ميلگرد ، 

 بريدن و اجراي آن مي باشد.

پيچي، هزينه برشکاري، بافت آرماتور و مانند آن در آرماتور بندي منظور شده  در کليه کارهاي اين فصل، بهاي سيم .1

 گيرد. اي صورت نمياست و از اين بابت پرداخت اضافه

، وزن ميلگرد به ماخذ جدول هاي استاندارد مربوط يا جدول کارخانه سازنده ، طبق ابعاد درج شده در نقشه در اين فصل .2

 ها و مشخصات ، تعيين مي شود.

 ميلگردهاي آجدار از نظر نوع و مطابقت آن با مشخصات فني بايد به تاييد دستگاه نظارت برسد .  .3

کارخانه توليد کننده  حمل، مبدا کيلومتر، 30 بر مازاد حمل هزينه احتساب جهت مصرفي ميلگرد حمل فاصله محاسبه در .4

ل مصرف در قيمت ها منظور شده و از اين بابت از مرکز  خط تا مح ميلگردهاجابجايي  هزينه است . خط مرکز مقصد، و

  پرداخت ديگري صورت نمي گيرد.

 

به منظور سهولت دسترسي به رديف هاي مورد نياز ، شماره و شرح مختصر گروه هاي اين فصل در جدول زير درج شده 

 است.

 

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد ساده 01

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار 02
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
 بهاي

 واحد)ريال(
 مقدار

 بهاي

 کل)ريال(

 

110101 

تهيه ، بريدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد ساده 

چي ميلي متر ، براي بتن مسلح با سيم پي 10به قطر تا 

 تپه ماهور.الزم در مسيرهاي دشت و 

 کيلوگرم

 

  

110102 

تهيه ، بريدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد ساده 

چي ميلي متر ، براي بتن مسلح با سيم پي 10به قطر تا 

 الزم در مسيرهاي کوهستاني معمولي.

 کيلوگرم

 

  

110103 

تهيه ، بريدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد ساده 

چي مسلح با سيم پي ميلي متر ، براي بتن 10به قطر تا 

 الزم در مسيرهاي کوهستاني سخت.

 کيلوگرم

 

  

110104 

تهيه ، بريدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد ساده 

چي ميلي متر ، براي بتن مسلح با سيم پي 10به قطر تا 

 الزم در مسيرهاي کوهستاني خيلي سخت.

 کيلوگرم

 

  

 

110201 

تهيه ، بريدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار 

ح ميلي متر ، براي بتن مسل 10به قطر تا  AIIاز نوع 

 با سيم پيچي الزم در مسيرهاي دشت و تپه ماهور.

 کيلوگرم

 

  

110202 

تهيه ، بريدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار 

ح ميلي متر ، براي بتن مسل 10به قطر تا  AIIاز نوع 

 با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني معمولي.

 کيلوگرم

 

  

110203 

تهيه ، بريدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار 

ح ميلي متر ، براي بتن مسل 10به قطر تا  AIIاز نوع 

 با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني سخت.

 کيلوگرم

 

  

110204 

تهيه ، بريدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار 

ح ميلي متر ، براي بتن مسل 10به قطر تا  AIIاز نوع 

با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني خيلي 

 سخت.

 کيلوگرم

 

  

 

110205 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

ميلي متر ، براي بتن  18تا  12به قطر  AIIاز نوع 

مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي دشت و تپه 

 ماهور.

 کيلوگرم

 

  

110206 
تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار 

ميلي متر ، براي بتن  18تا  12به قطر  AIIاز نوع 
 کيلوگرم
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
 بهاي

 واحد)ريال(
 مقدار

 بهاي

 کل)ريال(

مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني 

 معمولي.

110207 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

ميلي متر ، براي بتن  18تا  12به قطر  AIIاز نوع 

مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني 

 سخت.

 کيلوگرم

 

  

110208 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

ميلي متر ، براي بتن  18تا  12به قطر  AIIاز نوع 

مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني 

 خيلي سخت.

 کيلوگرم

 

  

 

110209 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

اي ميلي متر ، بر 20و بيش از  20به قطر   AIIاز نوع 

بتن مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي دشت و 

 تپه ماهور.

 کيلوگرم

 

  

110210 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

اي ميلي متر ، بر 20و بيش از  20به قطر   AIIاز نوع 

 بتن مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني

 معمولي

 کيلوگرم

 

  

110211 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

اي ميلي متر ، بر 20و بيش از  20به قطر   AIIاز نوع 

بتن مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني 

 سخت.

 کيلوگرم

 

  

110212 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

اي ميلي متر ، بر 20و بيش از  20به قطر   AIIاز نوع 

بتن مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني 

 خيلي سخت.

 کيلوگرم

 

  

 

110213 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

لح ميلي متر ، براي بتن مس 10به قطر تا  AIIIاز نوع 

 با سيم پيچي الزم در مسيرهاي دشت و تپه ماهور.

 کيلوگرم
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
 بهاي

 واحد)ريال(
 مقدار

 بهاي

 کل)ريال(

110214 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

لح ميلي متر ، براي بتن مس 10به قطر تا  AIIIاز نوع 

 با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني معمولي.

 کيلوگرم

 

  

110215 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

لح ميلي متر ، براي بتن مس 10به قطر تا  AIIIاز نوع 

 با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني سخت.

 کيلوگرم

 

  

110216 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

لح ميلي متر ، براي بتن مس 10به قطر تا  AIIIاز نوع 

با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني خيلي 

 سخت.

 کيلوگرم

 

  

 

110217 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

 ميلي متر ، براي بتن 18تا  12به قطر  AIIIاز نوع 

مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي دشت و تپه 

 ماهور.

 کيلوگرم

 

  

110218 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

 ميلي متر ، براي بتن 18تا  12به قطر  AIIIاز نوع 

مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني 

 معمولي.

 کيلوگرم

 

  

110219 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

 ميلي متر ، براي بتن 18تا  12به قطر  AIIIاز نوع 

مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني 

 سخت.

 کيلوگرم

 

  

110220 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

 ميلي متر ، براي بتن 18تا  12به قطر  AIIIاز نوع 

مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي کوهستاني 

 خيلي سخت.

 کيلوگرم

 

  

110221 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

ميلي متر ،  20و بيش از  20به قطر   AIIIاز نوع 

براي بتن مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي دشت 

 و تپه ماهور.

 کيلوگرم
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
 بهاي

 واحد)ريال(
 مقدار

 بهاي

 کل)ريال(

110222 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

ميلي متر ،  20و بيش از  20به قطر   AIIIاز نوع 

براي بتن مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي 

 کوهستاني معمولي.

 کيلوگرم

 

  

110223 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

ميلي متر ،  20و بيش از  20به قطر   AIIIاز نوع 

براي بتن مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي 

 کوهستاني سخت.

 کيلوگرم

 

  

110224 

 تهيه ، بريدن ، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار

ميلي متر ،  20و بيش از  20به قطر   AIIIاز نوع 

براي بتن مسلح با سيم پيچي الزم در مسيرهاي 

 يلي سخت.کوهستاني خ

 کيلوگرم

 

  

110225 

اضافه بها به رديف هاي ميلگرد ساده و آجدار، 

چنانچه عمليات پايين تراز آب هاي زيرزميني انجام 

شود و آبکشي با تلمبه موتوري در حين اجراي کار 

 ضروري باشد.

 کيلوگرم
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 فصل دوازدهم . کارهاي بتني 

 

 مقدمه 

اين فصل اختصاص به بخشي از کارهاي خطوط انتقال و فوق توزيع نيرو دارد ، که شامل تهيه سيمان ، شن ، ماسه و غيره 

 مرتبط با اجراي عمليات بتن ريزي مي باشد.وهمچنين کليه فعاليتهاي 

نوع آن تعيين شده باشد است ، مگر آنکه به صراحت ،  2نوع  پرتلند سيمان عامدر اين فصل ، منظور از سيمان به طور  .1

. 

ريختن بتن به اشکال مختلف ، مرتعش  هزينه دانه بندي مصالح ، ساختن و حمل بتن از محل ساخت تا محل مصرف، .2

ريخت و پاش ناشي از حمل و تخليه آن ، عمل آوردن و نگهداري  و هرگونه افت ناشي از متراکم کردن بتن ، کردن بتن

 در بهاي رديف ها منظور شده است.، بتن و ساير هزينه هاي مربوط

 توليد براي مناسب و مرغوب ماسه و شن معادن تعيين به نسبت است موظف برآورد، کننده تهيه واحد يا مشاور مهندس .3

 پيمانکار نمايد. قيد قرارداد و مناقصه اسناد در را سنگي مصالح حمل فاصله و ظرفيت مصالح، مشخصات و اقدام نموده بتن

 قيمت سپس و نموده حاصل اطمينان سنگي مصالح حمل فواصل و ظرفيت کيفيت، از بايد پيشنهاد قيمت، ارايه از قبل نيز

 احتساب جهت مصرفي ماسه و شن حمل فاصله محاسبه نمايد. در ارايه گزينهترين  مناسب اساس بر را خود پيشنهادي

 محل کار، حين در که صورتي در مرکز خط است. مقصد، شده و ياد معادن حمل، مبدا کيلومتر، 30 بر مازاد حمل هزينه

يا به ساير داليل خارج از   بتن کيفيت افزايش منظور به تر مرغوب مصالح تامين براي معدن شن و ماسه يا کارخانه سيمان

هزينه جابجايي مصالح  يا بتن  .شود مي پرداخت حمل هزينه افزايش قصور پيمانکار و با تاييد مشاور و کارفرما تغيير کند،

 ساخته شده از مرکز خط تا محل مصرف در قيمت ها منظور شده و از اين بابت پرداخت ديگري صورت نمي گيرد .

)حسب مورد( پرداخت مي  )حمل(15 ردهاي مصرفي در بتن مسلح از محل رديف هاي فصلهزينه تهيه و نصب ميلگ .4

 شود. 

هزينه صعوبت مصرف بتن در بتن مسلح در قيمت رديف هاي مربوط منظور شده است و از اين بابت پرداخت جداگانه  .5

 اي صورت نمي گيرد .

 منظور شده است . ر قيمت رديف هاي مربوط ،د محدوديت دانه بندي شن و ماسه بتن در داخل حدود منحني معين، .6

چنانچه استفاده ازافزودنيهاي بتن با تشخيص دستگاه نظارت ضروري باشد ، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نياز  .7

، براساس دستورالعمل تهيه رديفهاي ستاره دار ، شرح وبهاي واحد مورد نظر تهيه و جزو رديفهاي اين فصل منظور و 

 .ت ميشود، در غير اينصورت هيچگونه هزينه اي از بابت مصرف مواد افزودني پرداخت نمي گرددپرداخ

عمليات قير پاشي يا اجراي قيرگوني روي فونداسيون عموميت ندارد ، در مواردي که انجام آن ها ضروري باشد هزينه  .8

 هاي مربوط پرداخت مي شود. آن از رديف

 شماره نشريه ايران، بتن نامه آيين مطابق مختلف محيطي شرايط در پايايي حصول يبرا الزم سيمان مقدار حداقل رعايت .9

 .باشد مي اجباري پيمان خصوصي فني مشخصات و  "ساختماني کارهاي عمومي فني مشخصات" عنوان با اين سازمان 55

 استفاده مي شود.در رابطه با عمليات مرتبط با اين فصل در صورت نياز از رديف هاي فهرست بهاي ابنيه  .10
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در رابطه با انجام آزمايشات مرتبط با اين فصل در صورتي که مستلزم پرداخت هزينه مجزا به پيمانکار باشد از  .11

 فهرست بهاي ژئوتکنيک و مقاومت مصالح استفاده مي شود.

کارفرما  بيمهندس مشاور و تصو شنهاديمنوط به پ يمصرف مانيس اريبر اساس ع زييبتن ر اتيعمل فيپرداخت رد .12

 يمصرف مانيس اريبر اساس مقاومت متناظر با ع يکارهاي بتن فيرد متيصورت، ق ني. در اباشديم برآورد هيهنگام ته

 شود. يم پرداخت برآورد ومحاسبه،  ريز يقياز رابطه تطب

𝑓𝑐 =
𝑤

10
− 9 

fc  مگاپاسکال  حسب بر پرداخت( )مبناي بتن مشخصه فشاري : مقاومت.(MPa ) 

W بتن مترمکعب در کيلوگرم حسب بر سيمان : عيار. 

است و در  دهيبر آورد گرد يرگونيقاساس پوشش نوع  بر 120201شماره  فيها مندرج در رد ونيفونداس يقکاريعا .13

 گردد. فيستاره دار تعر فيدر زمان برآورد به صورت رد ستيبايم يگريبه استفاده از پوشش د ازيصورت ن

 گردد. يپرداخت م هيرشته ابن هيپاي بها فهرست ششم فصلي فهايرد ازي بند قالب نهيهز .14

به منظور سهولت دسترسي به رديف هاي مورد نياز ، شماره و شرح مختصر گروه هاي اين فصل در جدول زير درج شده 

 است.

 

 

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 تهيه و اجراي بتن 01

 تهيه و اجراي عايقکاري فونداسيون 02
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 بهايکل)ريال( مقدار بهايواحد)ريال( واحد رحـــــــــــــــــــش شماره

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا  120101

کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن  150شکسته ، با 

 در مسيرهاي دشت و تپه ماهور.

 مترمکعب

 

  

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا  120102

کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن  150شکسته ، با 

 در مسيرهاي کوهستاني معمولي. 

 مترمکعب

 

  

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا  120103

کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن  150شکسته ، با 

 در مسيرهاي کوهستاني سخت. 

 مترمکعب

 

  

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا  120104

کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن  150شکسته ، با 

 در مسيرهاي کوهستاني خيلي سخت

 مترمکعب

 

  

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا  120105

مگا پاسکال  20شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 

 و تپه ماهور در مسيرهاي دشت

 مترمکعب

 

  

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا  120106

مگا پاسکال  20شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 

 در مسيرهاي کوهستاني معمولي.

 مترمکعب

 

  

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا  120107

مگا پاسکال  20شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 

 مسيرهاي کوهستاني سخت.در 

 مترمکعب

 

  

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا  120108

مگا پاسکال  20شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 

 در مسيرهاي کوهستاني خيلي سخت.

 مترمکعب

 

  

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا  120109

پاسکال مگا  25شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 

 در مسيرهاي دشت و تپه ماهور

 مترمکعب

 

  

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا  120110

مگا پاسکال  25شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 

 در مسيرهاي کوهستاني معمولي.

 مترمکعب
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 بهايکل)ريال( مقدار بهايواحد)ريال( واحد رحـــــــــــــــــــش شماره

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا  120111

مگا پاسکال  25مشخصه شکسته با مقاومت فشاري 

 در مسيرهاي کوهستاني سخت.

 مترمکعب

 

  

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا  120112

مگا پاسکال  25شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 

 در مسيرهاي کوهستاني خيلي سخت.

 مترمکعب

 

  

براي  120112الي  120101اضافه بهابه رديفهاي 120113

 2در بتن به جاي سيمان نوع  5مصرف سيمان نوع 
 کيلوگرم

 

  

 عيار به نسبت اضافي، سيمان مصرف براي بها اضافه 120114

 .مربوط هاي رديف در درج شده
 کيلوگرم

 

  

الي 120101اضافه بها نسبت به رديف هاي  120115

چنانچه بتن ريزي پايين تر از سطح تراز آب 120112

حين انجام کار هاي زير زميني انجام شود و آبکشي 

 با تلمبه موتوري الزامي باشد.

 مترمکعب

 

  

عايقکاري فونداسيون ها با نظر مهندس مشاور و بر  120201

 اساس شرايط مندرج در مقدمه فصل
 مترمربع
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  عمليات نصب برج.  سيزدهمفصل 

 

 مقدمه 

 اين فصل اختصاص به بخشي از اجراي خطوط انتقال و فوق توزيع نيرو دارد ، که شامل نصب انواع برج ها مي باشد.

در بهاي واحد رديف هاي اين فصل ، هزينه نصب ريشه هاي برج با روش مهاري تعيين شده است ، در صورتي که  .1

اهد با روش هاي غير مهاري ريشه ها را نصب کند ، هرگونه هزينه از جمله تهيه شابلون به عهده وي مي باشد پيمانکار بخو

گيري بر مبناي وزن استاب )بدون احتساب وزن دنباله(  و از اين بابت هيچ گونه وجه اضافي پرداخت نخواهد شد . اندازه

 اي اين فصل لحاظ گرديده است.مي باشد. هزينه تامين دنباله استاب در آناليز رديف ه

هزينه نصب سيم زمين شامل خواباندن سيم در کف چاله يا کانال و اتصال آن به پاي برج )طبق نقشه و دستور دستگاه  .2

باشد . هزينه حفر کانال و خاکريزي مجدد از رديف هاي مربوط در فصل دوم عمليات خاکي ، پرداخت مي  نظارت( مي

 گردد . 

سمبه زدن و جوشکاري سر مهره پيچ  برج بر اساس يک متر ارتفاع از روي استاب محاسبه گرديده هزينه رديف هاي  .3

است ، جهت برآورد مقادير. ميبايست مجموع ارتفاع مورد نياز جهت سمبه زدن يا جوشکاري در کليه برج ها لحاظ گردد 

مت ها منظور شده است و به عهده پيمانکار .درصورت جوشکاري ، هزينه تهيه رنگ گالوانيزه براي پوشش جوشکاري در قي

 مي باشد .

تامين محوطه انبار و تسطيح و آماده سازي آن جهت نگهداري تجهيزات خط انتقال و نگهباني آن به عهده پيمانکار مي  .4

 گردد.  گونه هزينه اضافي ديگر پرداخت نمي باشد و هزينه آن در هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه منظور گرديده است و هيچ

 

به منظور سهولت دسترسي به رديف هاي مورد نياز ، شماره و شرح مختصر گروه هاي اين فصل در جدول زير درج شده 

 است.

 

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 و انکر بولت (stub)نصب ريشه برج  01

 نصب سيم و ميله زمين 02

 رديف چيني قطعات ، سورتينگ و نصب کامل برج 03

  تابلوهاي خطر ، شماره و ترتيب فازهانصب  04
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

130101 
در هر نوع برج و هر نوع  (stub)نصب ريشه برج 

 فونداسيون در دشت و تپه ماهور.
 کيلوگرم

 

  

130102 
( در هر نوع برج و هر نوع stubنصب ريشه برج )

 فونداسيون در کوهستان معمولي.
 کيلوگرم

 

  

130103 
( در هر نوع برج و هر نوع stubنصب ريشه برج )

 فونداسيون در کوهستان سخت.
 کيلوگرم

 

  

130104 
( در هر نوع برج و هر نوع stubنصب ريشه برج )

 فونداسيون در کوهستان خيلي سخت.
 کيلوگرم

 

  

130105 
 و هر نوع زميننصب انکربولت در هر نوع برج 

 کيلوگرم
 

  

130201 
 نصب سيم زمين در زير فونداسيون و يا داخل کانال

 مطابق نقشه و مشخصات.
 متر

 

  

130202 
 ميلي متر و به طول 20کوبيدن  ميله زمين به قطر 

 متر  و نصب اتصاالت مربوطه. 2
 عدد

 

  

130301 
رديف چيني ) استاکينگ ( قطعات برج و متعلقات 

 انبار.آن در 
 کيلوگرم

 

  

    کيلوگرم تفکيک قطعات هر برج )سورتينگ(. 130302

130303 

نصب کامل برج هاي فوالدي مشبک با هر وسيله 

په تبا هر ارتفاع و با هر ترکيبي از اجزا در دشت و 

 ماهور

 کيلوگرم

 

  

130304 

نصب کامل برج هاي فوالدي مشبک با هر وسيله 

ن ترکيبي از اجزا در کوهستابا هر ارتفاع و با هر 

 معمولي

 کيلوگرم

 

  

130305 

نصب کامل برج هاي فوالدي مشبک با هر وسيله 

ن با هر ارتفاع و با هر ترکيبي از اجزا در کوهستا

 سخت

 کيلوگرم

 

  

130306 

نصب کامل برج هاي فوالدي مشبک با هر وسيله 

يلي با هر ارتفاع و با هر ترکيبي از اجزا کوهستان خ

 سخت

 کيلوگرم

 

  

130307 
ساخت )برش ، سوراخ کاري و گالوانيزه( و نصب 

 قطعات تحويلي از طرف کارفرما
 کيلوگرم
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

130308 

نصب کامل برج هاي فوالدي تلسکوپي تک و دو 

کيلوولت با هر ارتفاع و با هر  132و  63مداره 

 ترکيبي از اجزاء در هر نوع زمين

 کيلوگرم

 

  

130309 

هاي فوالدي تلسکوپي چند مداره  نصب کامل برج

کيلو ولت  با هر ارتفاع و با هر  400و  230و 

 ترکيبي از اجزاء در هر نوع زمين

 کيلوگرم

 

  

130310 

 کيلوولت 63نصب کامل برج بتني آويزي   

متر از زير کراس آرم  13مداره  با ارتفاع تا يک

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130311 
به ازاي افزايش 130310رديف اضافه بها نسبت به 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130312 

 کيلوولت 63 درجه 30بتني نصب کامل برج 

متر از زير کراس آرم  13مداره  با ارتفاع تا يک

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130313 
به ازاي افزايش 130312اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130314 

 کيلوولت 63درجه  60نصب کامل برج بتني 

متر از زير کراس آرم  13مداره  با ارتفاع تا يک

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130315 
به ازاي افزايش 130314اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130316 
دومداره  کيلوولت 63نصب کامل برج بتني آويزي 

 .متر از زير کراس آرم پايين 12با ارتفاع تا 
 برج دستگاه

 

  

130317 
به ازاي افزايش 130316اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130318 
 کيلوولت 63درجه  30نصب کامل برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 11دومداره با ارتفاع تا 
 برج دستگاه

 

  

130319 
به ازاي افزايش 130318اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130320 
 کيلوولت 63درجه  60نصب کامل برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 11دومداره با ارتفاع تا 
 برج دستگاه
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

130321 
افزايش به ازاي 130320اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130322 

 کيلوولت 63نصب کامل برج بتني آويزي 

 متر از زير کراس آرم 15چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130323 
به ازاي افزايش 130322اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130324 

 کيلوولت 63 درجه 30 بتنينصب کامل برج 

 متر از زير کراس آرم 14چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130325 
به ازاي افزايش 130324اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130326 

 کيلوولت 63درجه  60نصب کامل برج بتني 

 متر از زير کراس آرم 14ارتفاع تا چهارمداره با 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130327 
به ازاي افزايش 130326اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130328 

 کيلوولت 132نصب کامل برج بتني آويزي 

متر از زير کراس آرم  13مداره  با ارتفاع تا يک

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130329 
به ازاي افزايش 130328اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130330 

 کيلوولت 132 درجه 30 بتنينصب کامل برج 

متر از زير کراس آرم  13مداره  با ارتفاع تا يک

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130331 
به ازاي افزايش 130330اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130332 

 کيلوولت 132درجه  60نصب کامل برج بتني 

متر از زير کراس آرم  13مداره  با ارتفاع تا يک

 .پايين

 برج دستگاه
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

130333 
به ازاي افزايش 130332اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130334 
دومداره  کيلوولت 132نصب کامل برج بتني آويزي 

 .متر از زير کراس آرم پايين 12با ارتفاع تا 
 برج دستگاه

 

  

130335 
به ازاي افزايش 130334اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130336 
 کيلوولت 132درجه  30نصب کامل برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 12 دومداره با ارتفاع تا
 برج دستگاه

 

  

130337 
به ازاي افزايش 130336اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130338 
 کيلوولت 132درجه  60نصب کامل برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 12دومداره با ارتفاع تا 
 برج دستگاه

 

  

130339 
به ازاي افزايش 130338اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130340 

 کيلوولت 132نصب کامل برج بتني آويزي 

 متر از زير کراس آرم 15چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130341 
به ازاي افزايش 130340اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1تا هر ارتفاع برج 
 برج دستگاه

 

  

130342 

 کيلوولت 132درجه  30نصب کامل برج بتني 

 متر از زير کراس آرم 14چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130343 
به ازاي افزايش 130342اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130344 

 کيلوولت 132درجه  60نصب کامل برج بتني 

 متر از زير کراس آرم 14چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130345 
به ازاي افزايش 130344اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

130346 

 کيلوولت 230نصب کامل برج بتني آويزي 

متر از زير کراس آرم  17ارتفاع تا مداره  با يک

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130347 
به ازاي افزايش 130346اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130348 

 کيلوولت 230درجه  30نصب کامل برج بتني 

متر از زير کراس آرم  14مداره  با ارتفاع تا يک

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130349 
به ازاي افزايش 130348اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130350 

 کيلوولت 230درجه  60نصب کامل برج بتني 

متر از زير کراس آرم  14مداره  با ارتفاع تا يک

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130351 
به ازاي افزايش 130350اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130351 
دومداره  کيلوولت 230نصب کامل برج بتني آويزي 

 .متر از زير کراس آرم پايين 17با ارتفاع تا 
 برج دستگاه

 

  

130352 
به ازاي افزايش 130351اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130353 
 کيلوولت 230 درجه 10 بتنينصب کامل برج 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 14دومداره با ارتفاع تا 
 برج دستگاه

 

  

130354 
به ازاي افزايش 130353اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130355 
 کيلوولت 230درجه  30نصب کامل برج بتني 

 .ايينزير کراس آرم پمتر از  14دومداره با ارتفاع تا 
 برج دستگاه

 

  

130356 
به ازاي افزايش 130355اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130357 
 کيلوولت 230درجه  60نصب کامل برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 14دومداره با ارتفاع تا 
 برج دستگاه

 

  

130358 
به ازاي افزايش 130357به رديف  اضافه بها نسبت

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه
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بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

130359 

 کيلوولت 230نصب کامل برج بتني آويزي 

 متر از زير کراس آرم 17چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130360 
به ازاي افزايش 130359اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130361 

 کيلوولت 230 درجه 10بتني نصب کامل برج 

 متر از زير کراس آرم 14چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130367 
به ازاي افزايش 130361اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130368 

 کيلوولت 230درجه  30نصب کامل برج بتني 

 متر از زير کراس آرم 14چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130369 
به ازاي افزايش 130368اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130370 

 کيلوولت 230درجه  60نصب کامل برج بتني 

 متر از زير کراس آرم 14چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130371 
به ازاي افزايش 130370اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130381 

 کيلوولت 400نصب کامل برج بتني آويزي 

متر از زير کراس آرم  21مداره  با ارتفاع تا يک

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130382 
به ازاي افزايش 130381اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130383 

 کيلوولت 400درجه  30نصب کامل برج بتني 

متر از زير کراس آرم  18مداره  با ارتفاع تا يک

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130384 
به ازاي افزايش 130383اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه
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130385 

 کيلوولت 400درجه  60نصب کامل برج بتني 

متر از زير کراس آرم  18مداره  با ارتفاع تا يک

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130386 
به ازاي افزايش 130385اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130387 
دومداره  کيلوولت 400نصب کامل برج بتني آويزي 

 .متر از زير کراس آرم پايين 19با ارتفاع تا 
 برج دستگاه

 

  

130388 
به ازاي افزايش 130387اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130389 
 کيلوولت 400 درجه 10 بتنينصب کامل برج 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 19دومداره با ارتفاع تا 
 برج دستگاه

 

  

130390 
به ازاي افزايش 130389اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130391 
 کيلوولت 4000درجه  30نصب کامل برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 19دومداره با ارتفاع تا 
 برج دستگاه

 

  

130392 
ازاي افزايش به 130391اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130393 
 کيلوولت 400درجه  60نصب کامل برج بتني 

 .ايينمتر از زير کراس آرم پ 19دومداره با ارتفاع تا 
 برج دستگاه

 

  

130394 
به ازاي افزايش 130393اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130395 

 کيلوولت 63/230نصب کامل برج بتني آويزي 

 متر از زير کراس آرم 15چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130396 
به ازاي افزايش 130395اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

130397 

 کيلوولت 63/230 درجه 10 بتنينصب کامل برج 

 متر از زير کراس آرم 14با ارتفاع تا چهارمداره 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

130398 
به ازاي افزايش 130397اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  



 عمليات نصب برج.  13فصل 

 1399فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 
 

76 
  

 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

130399 

 کيلوولت 63/230درجه  30نصب کامل برج بتني 

 متر از زير کراس آرم 14چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

1303130 
به ازاي افزايش 130399اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

1303101 

 کيلوولت 63/230درجه  60نصب کامل برج بتني 

 متر از زير کراس آرم 14چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

1303102 
ازاي افزايش به 1303101اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

1303103 

 کيلوولت 132/230نصب کامل برج بتني آويزي 

 متر از زير کراس آرم 15چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

1303104 
به ازاي افزايش 1303103اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

1303105 

 کيلوولت 132/230 درجه 10 بتنينصب کامل برج 

 متر از زير کراس آرم 14چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

1303106 
به ازاي افزايش 1303105اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

1303107 

 کيلوولت 132/230درجه  30نصب کامل برج بتني 

 متر از زير کراس آرم 14چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

1303108 
به ازاي افزايش 1303107اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  

1303109 

 کيلوولت 132/230درجه  60نصب کامل برج بتني 

کراس آرم متر از زير  14چهارمداره با ارتفاع تا 

 .پايين

 برج دستگاه

 

  

1303110 
به ازاي افزايش 1303109اضافه بها نسبت به رديف 

 متر 1ارتفاع برج تا هر 
 برج دستگاه

 

  



 عمليات نصب برج.  13فصل 

 1399فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 
 

77 
  

 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

1303111 
 132و  63سمبه زدن  سر مهره پيچ  برج هاي 

 کيلوولت
 متر ارتفاع

 

  

1303112 
کيلو  400و  230سمبه زدن سر مهره پيچ  برج هاي 

 ولت
 ارتفاعمتر 

 

  

1303113 

 132و  63جوشکاري سرمهره پيچ برج هاي 

کيلوولت و پوشش محل جوشکاري با رنگ 

 گالوانيزه .

 متر ارتفاع

 

  

1303114 

 400و  230جوشکاري سرمهره پيچ  برج هاي 

کيلوولت و پوشش محل جوشکاري با رنگ 

 گالوانيزه

 متر ارتفاع

 

  

1303115 

دسته بندي نبشي ها و برچيدن )دمونتاژ( برج  و 

قرار دادن پليت ها و پيچ و مهره در جعبه هاي 

تحويلي توسط کارفرما بدون  آسيب رسيدن به 

 قطعات.

 کيلوگرم

 

  

    عدد تابلو شامل خطر،فاز و شماره نصب 130401

    عدد ييهوا يتابلوها نصب 130402
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 فصل چهاردهم. عمليات سيم کشي 

 

 مقدمه 

 اين فصل اختصاص به بخشي از اجراي خطوط انتقال و فوق توزيع نيرو دارد، که شامل عمليات سيم کشي مي باشد.

هاي هادي و محافظ هاي اين فصل هزينه عمليات سيم کشي سيمهاي ،،.،.در رديفهاي .،،،.،هاي ،.هاي ،..هاي ،هاي ، .1

 هوايي، شامل موارد زير است: 

هاي اصلي به کمک سيم سياه، تنظيم شکم سيم، مقره، پولي مقره، کشيدن سيم سياه و کشيدن سيم هاي مقره،نصب زنجيره

، نصب فاصله گذار، ارتعاش گير، وزنه تعادلي، اتصال سيم محافظ هوايي به برج  (CLAMPING)کلمپ بستن سيم به

 هاي  و هر کار ديگري که براي تکميل سيم کشي الزم باشد.  هاي 

در هزينه سيم کشي، تامين ماشين آالت، ابزار و وسايلي که براي انجام کار ضروري مي باشد و همچنين بارگيري، حمل  .2

شود. در انتهاي اين مقدمه ليست حداقل ها منظور شده است و هيچ گونه اضافه اي بابت آن ها پرداخت نمي تخليه آنو 

ماشين آالت و وسايلي که براي هر نوع سيم کشي الزم است، درج شده و پيمانکار بايد آن ها و هر آنچه را که مورد نياز 

 براي انجام کار باشد، تامين نمايد. 

وطه انبار و تسطيح و آماده سازي آن جهت نگهداري تجهيزات خط انتقال و نگهباني آن به عهده پيمانکار مي تامين مح .3

 گونه هزينه اضافي ديگر پرداخت نمي گردد.  باشد و هزينه آن در هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه منظور گرديده است و هيچ

(، توسط دستگاه 140301ب گوي رنگي )موضوع رديف ( و محل نص140201محل نصب وزنه تعادلي )موضوع رديف   .4

 نظارت تعيين مي شود.

مبناي محاسبه مقدار سيم کشي انجام شده)و همچنين جمع آوري سيم( براي انواع سيم هاي هادي و محافظ )معمولي  .5

وي فيبر نوري در باشد. الزم به ذکر است هزينه ايجاد حلقه هاي سيم محافظ حاو فيبر نوري( متر طول افقي مسير خط مي

 شود.ابتدا و انتهاي سکشن بر روي بدنه دکل در برآورد رديف مربوطه لحاظ شده و هزينه اضافي پرداخت نمي

رديفهاي اجراي عمليات سيم کشي سيم محافظ حاوي فيبر نوري براي سيم کشي بر روي خط سرد در نظر گرفته شده  .6

 گردد.هاي مربوطه پرداخت مياضافه بهاي آن از رديفو در صورت نياز به انجام عمليات بر روي خط گرم 

هاي مذکور مندرج در جداول هاي مندرج در اين فصل با لحاظ ماشين آالت و تجهيزات مرتبط با رديفرديفبهاي  .7

 پيوست لحاظ گرديده است.
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هاي اين فصل در جدول زير درج شده هاي مورد نياز، شماره و شرح مختصر گروهبه منظور سهولت دسترسي به رديف

 است.

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 سيم کشي سيم محافظ هوايي و سيم هادي 01

 خطوط با هر سطح ولتاژنصب انواع وزنه تعادلي براي  02

 نصب انواع گوي رنگي براي خطوط با هر نوع سطح ولتاژ 03

 تهيه، حمل و نصب داربست فلزي در مدت زمان سيم کشي يک سکشن 04

 جمع آوري سيم محافظ هوايي و سيم هادي 05
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 کيلوولت 132 و 63  خطوط کشي سيم عمليات اجراي  جهت کشي سيم آالت ماشين و لوازم  سري يك فهرست

 واحد شرح رديف
 تعداد

 خط دومداره دو سيمه  خط دومداره تك سيمه 

 2 1 دستگاه (TENTIONER)ترمز دستگاه 1

 1 1 دستگاه تن 5  (PULLER)وينچ دستگاه 2

 1 1 دستگاه کن جمع سيم 3

 10 10 عدد محافظ سيم( قرقره)  پولي 4

 )دوشياره(60 شياره()تک 60 عدد هادي سيم( قرقره)  پولي 5

 10 5 عدد پولي کار تک شياره 6

 8 5 عدد پولي کار دو شياره 7

 4 4 کيلومتر 16نمره  سياه سيم 8

 1 0.5 کيلومتر 10تنشن نمره  سيم 9

 3 2  دستگاه موتوري پرس 10 

 2 1 دستگاه دو ديفرانسيل تراکتور 11

 2 2  دستگاه ديفرانسيل دو وانت 12

 1 1  دستگاه تن 10 جرثقيل 13

 20 10  عدد کام االنگ 14

 6 6 دستگاه کيتو 15

 6 3 عدد جورابي 15

 6 3 عدد جورابي وسط 17

 2 2 دستگاه دوربين تنشن و پايه 18

 2 1 عدد ( خرک)  قرقره پايه 19

 4 3 دستگاه تن 3جک زنجير  20

 1 0 دستگاه تن 1.5جک زنجير  21

 6 6 دستگاه بي سيم 22

 2 0 دستگاه هد برد 23

 1000 1000 متر طناب 24

 2 2 دستگاه قيچي 25

 1 1 مجموعه انواع آچار 26

 30 20 عدد شکل کار 27

 3 3 عدد فيش گردان 28

 کيلوولت 230 خطوط کشي سيم عمليات اجراي  جهت کشي سيم آالت ماشين و لوازم  سري يك فهرست

 تعداد
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 خط دومداره دو سيمه  خط دومداره تك سيمه  واحد شرح رديف

 2 1 دستگاه (TENTIONER)ترمز دستگاه 1

 1 1 دستگاه تن 5  (PULLER)وينچ دستگاه 2
 2 1 دستگاه تن 7  (PULLER)وينچ دستگاه 

 1 1 دستگاه کن جمع سيم 3
 10 10 عدد محافظ سيم( قرقره)  پولي 4
 )دوشياره(60 )تک شياره(60 عدد هادي سيم( قرقره)  پولي 5
 5 5 عدد پولي کار تک شياره 6
 8 5 عدد پولي کار دو شياره 7
 4 4 کيلومتر 16نمره  سياه سيم 8
 1 0.5 کيلومتر 10تنشن نمره  سيم 9

 3 2  دستگاه موتوري پرس 10 
 2 1 دستگاه دو ديفرانسيل تراکتور 11
 2 2  دستگاه ديفرانسيل دو وانت 12
 1 1  دستگاه تن 10 جرثقيل 13
 20 10  عدد کام االنگ 14
 6 6 دستگاه کيتو 15
 6 3 عدد جورابي 15
 6 3 عدد جورابي وسط 17
 2 2 دستگاه دوربين تنشن و پايه 18
 2 1 عدد ( خرک)  قرقره پايه 19
 4 3 دستگاه تن 3جک زنجير  20
 3 2 دستگاه تن 1.5جک زنجير  21
 6 6 دستگاه بي سيم 22
 2 0 دستگاه هد برد 23
 1000 1000 متر طناب 24
 2 2 دستگاه قيچي 25
 1 1 مجموعه انواع آچار 26
 30 20 عدد شکل کار 27
 3 3 عدد فيش گردان 28

 

 کيلوولت 400 خطوط کشي سيم عمليات اجراي  جهت کشي سيم آالت ماشين و لوازم  سري يك فهرست

 واحد شرح رديف
 تعداد

خط تکمداره 
 دو سيمه 

خط تکمداره 
 سه سيمه 

خط دومداره 
 دو سيمه 

 خط دومداره
 سه سيمه  

 3 2 3 2 دستگاه (TENTIONER)ترمز دستگاه 1
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 3 2 3 2 دستگاه تن 5  (PULLER)وينچ دستگاه 2
 10  (PULLER)وينچ دستگاه 3

 تن

 1 1 1 1 دستگاه

 1 1 1 1 دستگاه کن جمع سيم 4
 20 20 20 20 عدد محافظ سيم( قرقره)  پولي 5
 )سه شياره(100 )دو شياره(100 )سه شياره(50 )دو شياره(50 عدد هادي سيم( قرقره)  پولي 6
 5 5 5 5 عدد پولي کار تک شياره 7
 8 5 8 5 عدد پولي کار دو شياره 8
 12 12 12 12 کيلومتر 18نمره  سياه سيم 9
 2 2 1 1 کيلومتر 10تنشن نمره  سيم 10

 4 3 4 3  دستگاه موتوري پرس 11 
 3 2 2 2 دستگاه دو ديفرانسيل تراکتور 12
 2 2 2 2  دستگاه ديفرانسيل دو وانت 13
 2 2 2 1  دستگاه تن 10 جرثقيل 14
 30 20 20 10  عدد کام االنگ 15
 6 6 6 6 دستگاه کيتو 15
 18 12 9 6 عدد جورابي 17
 10 6 6 3 عدد جورابي وسط 18
 2 2 2 2 دستگاه دوربين تنشن و پايه 19
20 

 

 3 2 3 2 عدد ( خرک)  قرقره پايه
 6 4 3 3 دستگاه تن 6جک زنجير  21
 8 6 4 3 دستگاه تن 3جک زنجير  22
 8 6 4 3 دستگاه تن 1.5جک زنجير  23
 6 6 6 6 دستگاه بي سيم 24
 2 2 2 2 دستگاه هد برد 25
 2000 2000 2000 2000 متر طناب 26
 4 4 4 2 دستگاه قيچي 27
 4 3 3 2 مجموعه انواع آچار 28
 60 50 40 20 عدد شکل کار 29
 10 10 10 10 عدد فيش گردان 30
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 ماشين آالت خط گرم

 واحد شرح رديف
 تعداد

 

  مجموعه ست کامل وينچ و ترمز با قابليت مانيتورينگ 1

  مجومه ست کامل ربات سيم کشي خط گرم 2

  متر طناب پايلوت 3

  متر 18و  16، 14،  12طناب ابريشمي در قطرهاي  4

  عدد پولي بزرگ 5

  عدد پولي کوچک 6

  عدد جورابي 7

  دستگاه تن 1.5جک زنجير  8

  دستگاه کيلوگرم 750جک زنجير  9

  عدد متري 10تا   8نردبان  10

  عدد تن 3فيش گردان  11

  عدد تن 5فيش گردان  12

  عدد 34ميخ مهار قطر  13

  متر سيم مهار سيم بکسل 14

  عدد کيلويي 15و  10پتک  15

  دستگاه بي سيم 16

  دستگاه دوربين تنشن و پايه 17

  دستگاه OTDRدستگاه تست  18

  عدد قلم نوري 19

  عدد دستگاه فيوژن تارهاي فيبر نوري 20

  مجمومه انواع آچار 21
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

140101 

سيم کشي سيم محافظ هوايي براي انواع خطوط 

کيلوولت بر روي دکل مشبک براي هر  132و63

 سيم محافظ در مسيرهاي دشت و تپه ماهور

 کيلومتر

 

  

140102 

سيم کشي سيم محافظ هوايي براي انواع خطوط 

کيلوولت بر روي دکل مشبک براي هر  132و63

 سيم محافظ در مسيرهاي کوهستاني معمولي.

 کيلومتر

 

  

140103 

سيم کشي سيم محافظ هوايي براي انواع خطوط 

کيلوولت بر روي دکل مشبک براي هر  132و63

 سيم محافظ در مسيرهاي کوهستاني سخت.

 کيلومتر

 

  

140104 

سيم کشي سيم محافظ هوايي براي انواع خطوط 

کيلوولت بر روي دکل مشبک براي هر  132و63

 سيم محافظ در مسيرهاي کوهستاني خيلي سخت.  

 کيلومتر

 

  

140105 

سيم کشي سيم محافظ هوايي براي انواع خطوط 

کيلوولت  بر روي دکل مشبک براي هر سيم  230

 محافظ در مسيرهاي دشت و تپه ماهور. 

 کيلومتر

 

  

140106 

سيم کشي سيم محافظ هوايي براي انواع خطوط 

کيلوولت بر روي دکل مشبک براي هر سيم  230

 محافظ در مسيرهاي کوهستاني معمولي. 

 کيلومتر

 

  

140107 

سيم کشي سيم محافظ هوايي براي انواع خطوط 

کيلوولت بر روي دکل مشبک براي هر سيم  230

 کوهستاني سخت.محافظ در مسيرهاي 

 کيلومتر

 

  

140108 

سيم کشي سيم محافظ هوايي براي انواع خطوط 

کيلوولت بر روي دکل مشبک براي هر سيم  230

 محافظ در مسيرهاي کوهستاني خيلي سخت.

 کيلومتر

 

  

140109 

 خطوط انواع براي هوايي محافظ سيم کشي سيم

سيم  هر يبرا بر روي دکل مشبک کيلوولت 400

 تپه ماهور. دشت و محافظ در مسيرهاي 

 کيلومتر

 

  

140110 

کشي سيم محافظ هوايي براي انواع خطوط  سيم

سيم  هر يبرا بر روي دکل مشبک کيلوولت 400

 . معمولي محافظ در مسيرهاي کوهستاني

 کيلومتر
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 واحد رحـــــــــــــــــــش شماره
بهاي 

 واحد)ريال(
 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

140111 

کشي سيم محافظ هوايي براي انواع خطوط  سيم

سيم  هر يبرا بر روي دکل مشبک کيلوولت 400

 .سخت محافظ در مسيرهاي کوهستاني

 کيلومتر

 

  

140112 

کشي سيم محافظ هوايي براي انواع خطوط  سيم

سيم  هر يبرا بر روي دکل مشبک  کيلوولت 400

 .خيلي سخت محافظ در مسيرهاي کوهستاني

 کيلومتر

 

  

140113 

کشي سيم محافظ هوايي حاوي فيبر نوري  سيم

بر روي دکل  کيلوولت132و63براي انواع خطوط 

   و تپه ماهور. در مسيرهاي دشت مشبک

 کيلومتر

 

  

140114 

کشي سيم محافظ هوايي حاوي فيبر نوري  سيم

بر روي دکل  کيلوولت132و63براي انواع خطوط

 کوهستاني معمولي.در مسيرهاي  مشبک

 کيلومتر

 

  

140115 

 نوري فيبر حاوي هوايي محافظ سيم کشي سيم

بر روي دکل  کيلوولت 132و63 خطوط انواع براي

 .سخت کوهستاني مسيرهاي در مشبک

 کيلومتر

 

  

140116 

 نوري فيبر حاوي هوايي محافظ سيم کشي سيم

بر روي دکل  کيلوولت 132و63 خطوط انواع براي

 .خيلي سخت کوهستاني مسيرهاي در مشبک

 کيلومتر

 

  

140117 
 140116الي  140113اضافه بها به رديفهاي 

  چنانچه سيم کشي بر روي خط گرم انجام شود.
 درصد

 

  

140118 

کشي سيم محافظ هوايي حاوي فيبر نوري  سيم

بر روي دکل کيلوولت  230براي انواع خطوط 

   و تپه ماهور. در مسيرهاي دشت مشبک

 کيلومتر

 

  

140119 

کشي سيم محافظ هوايي حاوي فيبر نوري  سيم

بر روي دکل کيلوولت  230براي انواع خطوط

 کوهستاني معمولي.در مسيرهاي  مشبک

 کيلومتر

 

  

140120 

 نوري فيبر حاوي هوايي محافظ سيم کشي سيم

بر روي دکل  کيلوولت 230 خطوط انواع براي

 .سخت کوهستاني مسيرهاي در مشبک

 کيلومتر
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بهاي 
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140121 

 نوري فيبر حاوي هوايي محافظ سيم کشي سيم

بر روي دکل  کيلوولت 230خطوط انواع براي

 .خيلي سخت کوهستاني مسيرهاي در مشبک

 کيلومتر

 

  

140122 
 140121الي  140118اضافه بها به رديفهاي 

  چنانچه سيم کشي بر روي خط گرم انجام شود.
 درصد

 

  

140123 

کشي سيم محافظ هوايي حاوي فيبر نوري  سيم

بر روي دکل کيلوولت  400براي انواع خطوط 

   و تپه ماهور. در مسيرهاي دشت مشبک

 کيلومتر

 

  

140124 

کشي سيم محافظ هوايي حاوي فيبر نوري  سيم

بر روي دکل کيلوولت   400 براي انواع خطوط

 کوهستاني معمولي.در مسيرهاي  مشبک

 کيلومتر

 

  

140125 

 نوري فيبر حاوي هوايي محافظ سيم کشي سيم

بر روي دکل  کيلوولت 400 خطوط انواع براي

 .سخت کوهستاني مسيرهاي در مشبک

 کيلومتر

 

  

140126 

 نوري فيبر حاوي هوايي محافظ سيم کشي سيم

بر روي دکل  کيلوولت 400 خطوط انواع براي

 .خيلي سخت کوهستاني مسيرهاي در مشبک

 کيلومتر

 

  

140127 
 140126الي  140123اضافه بها به رديفهاي 

  چنانچه سيم کشي بر روي خط گرم انجام شود.
 درصد

 

  

140128 

کيلوولت  132و  63سيم کشي سيم هادي خطوط 

تک مداره تا چهار مداره يک سيمه بر روي دکل 

 مشبک در مسيرهاي دشت و تپه ماهور.

 کيلومتر مدار

 

  

140129 

کيلوولت  132و  63هادي خطوط سيم کشي سيم 

تک مداره تا چهار مداره يک سيمه بر روي دکل 

 مشبک در مسيرهاي کوهستاني معمولي.

 کيلومتر مدار

 

  

140130 

کيلوولت  132و  63سيم کشي سيم هادي خطوط 

تک مداره تا چهار مداره يک سيمه بر روي دکل 

 مشبک در مسيرهاي کوهستاني سخت.

 کيلومتر مدار

 

  

140131 

کيلوولت  132و  63سيم کشي سيم هادي خطوط 

تک مداره تا چهار مداره يک سيمه بر روي دکل 

 مشبک در مسيرهاي کوهستاني خيلي سخت.

 کيلومتر مدار
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140132 

کيلوولت  132و  63سيم کشي سيم هادي خطوط 

تک مداره تا چهار مداره دو سيمه بر روي دکل 

 ماهور.مشبک در مسيرهاي دشت و تپه 

 کيلومتر مدار

 

  

140133 

کيلوولت  132و  63سيم کشي سيم هادي خطوط 

تک مداره تا چهار مداره دو سيمه بر روي دکل 

 مشبک در مسيرهاي کوهستاني معمولي.

 کيلومتر مدار

 

  

140134 

کيلوولت  132و  63سيم کشي سيم هادي خطوط 

تک مداره تا چهار مداره دو سيمه بر روي دکل 

 در مسيرهاي کوهستاني سخت.مشبک 

 کيلومتر مدار

 

  

140135 

کيلوولت  132و  63سيم کشي سيم هادي خطوط 

تک مداره تا چهار مداره دو سيمه بر روي دکل 

 مشبک در مسيرهاي کوهستاني خيلي سخت.

 کيلومتر مدار

 

  

140136 

کيلوولت تک  230سيم کشي سيم هادي خطوط 

روي دکل مشبک  مداره تا چهار مداره يک سيمه بر

 در مسيرهاي دشت و تپه ماهور.

 کيلومتر مدار

 

  

140137 

کيلوولت تک  230سيم کشي سيم هادي خطوط 

مداره تا چهار مداره يک سيمه بر روي دکل مشبک 

 در مسيرهاي کوهستاني معمولي.

 کيلومتر مدار

 

  

140138 

کيلوولت تک  230سيم کشي سيم هادي خطوط 

يک سيمه بر روي دکل مشبک مداره تا چهار مداره 

 در مسيرهاي کوهستاني سخت.

 کيلومتر مدار

 

  

140139 

کيلوولت تک  230سيم کشي سيم هادي خطوط 

مداره تا چهار مداره يک سيمه بر روي دکل مشبک 

 در مسيرهاي کوهستاني خيلي سخت.

 کيلومتر مدار

 

  

140140 

کيلوولت تک  230سيم کشي سيم هادي خطوط 

چهار مداره دوسيمه بر روي دکل مشبک مداره تا 

 در مسيرهاي دشت و تپه ماهور.

 کيلومتر مدار

 

  

140141 

کيلوولت تک  230سيم کشي سيم هادي خطوط 

مداره تا چهار مداره دو سيمه بر روي دکل مشبک 

 در مسيرهاي کوهستاني معمولي.

 کيلومتر مدار
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140142 

کيلوولت تک  230سيم کشي سيم هادي خطوط 

مداره تا چهار مداره دو سيمه بر روي دکل مشبک  

 در مسيرهاي کوهستاني سخت.

 کيلومتر مدار

 

  

140143 

کيلوولت تک  230سيم کشي سيم هادي خطوط 

مداره تا چهار مداره دو سيمه بر روي دکل مشبک 

 در مسيرهاي کوهستاني خيلي سخت.

 کيلومتر مدار

 

  

140144 

کيلوولت تک  400سيم کشي سيم هادي خطوط 

مداره تا چهار مداره دو سيمه  بر روي دکل مشبک 

 در مسيرهاي دشت و تپه ماهور.

 کيلومتر مدار

 

  

140145 

کيلوولت تک  400سيم کشي سيم هادي خطوط 

مداره تا چهار مداره دو سيمه بر روي دکل مشبک 

 در مسيرهاي کوهستاني معمولي.

 کيلومتر مدار

 

  

140146 

کيلوولت تک  400هادي خطوط سيم کشي سيم 

مداره تا چهار مداره دو سيمه بر روي دکل مشبک 

 در مسيرهاي کوهستاني سخت.

 کيلومتر مدار

 

  

140147 

کيلوولت تک  400سيم کشي سيم هادي خطوط 

مداره تا چهار مداره دو سيمه بر روي دکل مشبک 

 در مسيرهاي کوهستاني خيلي سخت.

 کيلومتر مدار

 

  

140148 

کيلوولت تک  400کشي سيم هادي خطوط  سيم

مداره تا چهار مداره سه سيمه بر روي دکل مشبک 

 در مسيرهاي دشت و تپه ماهور.

 کيلومتر مدار

 

  

140149 

کيلوولت تک  400سيم کشي سيم هادي خطوط 

مداره تا چهار مداره سه سيمه بر روي دکل مشبک 

 در مسيرهاي کوهستاني معمولي.

 کيلومتر مدار

 

  

140150 

کيلوولت تک  400سيم کشي سيم هادي خطوط 

مداره تا چهار مداره سه سيمه بر روي دکل مشبک 

 در مسيرهاي کوهستاني سخت.

 کيلومتر مدار

 

  

140151 

کيلوولت تک  400سيم کشي سيم هادي خطوط 

مداره تا چهار مداره سه سيمه بر روي دکل مشبک 

 در مسيرهاي کوهستاني خيلي سخت.

 مدارکيلومتر 
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140152 
اضافه بها به رديفهاي سيم کشي براي برجهاي 

 تلسکوپي )فلزي و بتني(
 درصد

 

  

140201 
نصب انواع وزنه تعادلي براي خطوط با هر سطح 

 ولتاژ.
 مجموعه

 

  

140301 
نصب انواع گوي رنگي براي خطوط با هر نوع 

 سطح ولتاژ.
 عدد

 

  

140401 
در مدت زمان تهيه و حمل و نصب داربست فلزي 

 سيم کشي يک سکشن.
 متر مکعب

 

  

140501 

جمع آوري سيم هادي و محافظ هوايي براي انواع 

کيلوولت براي هر سيم در هر نوع  132و63خطوط 

 مسير

 کيلومتر

 

  

140502 

جمع آوري سيم هادي و محافظ هوايي براي انواع 

کيلوولت براي هر سيم در هر نوع  230خطوط 

 مسير

 کيلومتر

 

  

140503 

جمع آوري سيم هادي و محافظ هوايي براي انواع 

کيلوولت براي هر سيم در هر نوع  400خطوط 

 مسير

 کيلومتر

 

  

 



 حمل.  15فصل 

 1399فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 
 

 

90 
  

 فصل پانزدهم . حمل 

 

 مقدمه 

اين فصل اختصاص به انجام بخشي از عمليات خطوط انتقال و فوق توزيع نيرو دارد ، که شامل حمل مصالح و تجهيزات 

 مي باشد. 

شامل کليه مصالح و تجهيزات مندرج در اين فهرست بها ) به جز مصالح ساختماني نظير شن، ماسه،  150151رديف  .1

 خاک، سيمان، آب و ميلگرد(  مي باشد.

کيلومتر منظور شده است. در صورتي که فاصله  30هزينه بارگيري ، حمل و باراندازي با هم تا  150151در رديف -1-1

 30کيلومتر )در هر نوع جاده ( خواهد بود. در فاصله هاي بيش از  30کيلومتر باشد ، مبناي محاسبه همان  30حمل کمتر از 

 مشخص شده در اين فصل ، کرايه حمل محاسبه خواهد شد.کيلومتر با توجه به نوع جاده و نوع محموله از رديف هاي 

فهرست  28حمل مصالح ساختماني اين فصل شامل سيمان )به صورت فله يا پاکتي( شن، ماسه، خاک و ميلگرد از فصل   .2

 بهاي ابنيه محاسبه و پرداخت مي گردد. الزم بذکر است هزينه حمل براي آب پرداخت نمي گردد.

انتقال بر اساس نزديک ترين کارخانه سازنده / فروشنده مورد تاييد کارفرما تا مرکز خط يا فاصله حمل تجهيزات خط  .3

 انبار مورد نظر کارفرما تعيين و در اسناد ارجاع کار درج خواهد شد و فاصله مذکور مبناي پرداخت خواهد بود.

ن فهرست مرکز خط انتقال يا انبار مورد محل تعيين شده براي بار اندازي مصالح ساختماني و کليه تجهيزات مندرج در اي .4

 نظر کارفرما در نظر گرفته ميشود و بستگي به محل مصرف آن ها ندارد 

در جاده ها و رديف  150203تا  150201کيلومتر از محل رديف هاي  30پرداخت هزينه حمل کليه تجهيزات  مازاد بر  .5

تپه ماهور و انواع کوهستان تا محل مذکور صورت مي  در راه هاي دسترسي موجود در دشت ، 150303تا  150301هاي 

 گيرد . 

محل تامين مصالح )سيمان ، شن ، ماسه و غيره( و تجهيزات تحويلي از طرف کار فرما، در هر شرايطي فقط توسط  .6

 کارفرما مشخص شده و در دوره برگزاري مناقصه کتباً به پيمانکار ابالغ مي شود. 

آوري قطعات اضافي و تجهيزاتي از قبيل سيم ها، قرقره ها ، تخته ها ، مقره ها ، آهن آالت  پس از اتمام کار، هزينه جمع .7

، پيچ و مهره ها و يراق آالت باقيمانده در طول خط که مربوط به کارفرماست ، و حمل و باراندازي آن ها به محلي که 

در صورتي که هزينه بارگيري ، حمل و بار گردد. توسط کارفرما تعيين مي شود ، از رديف هاي اين فصل پرداخت مي

کيلومتر )ولي در هر نوع جاده( خواهد بود . هزينه حمل براي  30کيلومتر باشد ، مبناي محاسبه همان  30اندازي با هم تا 

و براي ساير موارد ) جاده غير آسفالت ، شني ،  150203تا  150201هاي فاصله هاي بيشتر ، در جاده آسفالت از رديف

پرداخت خواهد  150303تا  150301هاي اکي و راه دسترسي موجود در دشت ، تپه ماهور و انواع کوهستان( از رديفخ

 شد و فاصله هاي حمل تجهيزات مازاد بر مصرف بايد قبالً با تنظيم صورت مجلس به تصويب کار فرما برسد .

ي از حاصلضرب طول )کيلومتر( در وزن)تن( بر کيلومتر اندازه گير –در رديف هاي اين فصل با واحد درج شده تن  .8

اساس وزن ناخالص بسته بندي مورد تاييد کارفرما  به دست مي آيد . ضمنا در مورد حمل تجهيزات مازاد بر مصرف ، وزن 

 باشد. تجهيزات طبق برگه باسکول مورد تاييد کارفرما مالک مي
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 شده است شماره و شرح مختصر گروه هاي اين فصل در جدول زير درجبه منظور سهولت دسترسي به رديف هاي مورد نياز ، 

 

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کيلومتر 30بارگيري و حمل تجهيزات خط تا  01

 لتکيلومتر در جاده هاي آسفا 30بارگيري و حمل تجهيزات خط مازاد بر  02

 سفالتهاي غير آکيلومتر در جاده  30بارگيري و حمل تجهيزات خط مازاد بر  03
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 مقدار

بهاي 

 کل)ريال(

150151 

 30بارگيري و حمل تجهيزات خط با هر وسيله تا 

 کيلومتر از محل بارگيري در هر نوع جاده و تخليه

 آن ها با هر وسيله در محل هاي تعيين شده .

 تن

   

150201 
 30با هر وسيله مازاد بر حمل تجهيزات خط 

 کيلومتر در جاده هاي آسفالت. 75کيلومتر تا 
 تن کيلومتر

   

150202 
 75حمل تجهيزات خط با هر وسيله مازاد بر 

 کيلومتر در جاده هاي آسفالت. 150کيلومتر تا 
 تن کيلومتر

   

150203 
 150حمل تجهيزات خط با هر وسيله مازاد بر 

 آسفالت.کيلومتر در جاده هاي 
 تن کيلومتر

   

150301 

 30حمل تجهيزات خط با هر وسيله مازاد بر 

کيلومتر در جاده هاي غير آسفالت  75کيلومتر تا 

 )شني، خاکي و غيره(.

 تن کيلومتر

   

150302 

 75حمل تجهيزات خط با هر وسيله مازاد بر 

 کيلومتر در جاده هاي غير آسفالت 150کيلومتر تا 

 غيره(.)شني، خاکي و 

 تن کيلومتر

   

150303 

 150حمل تجهيزات خط با هر وسيله مازاد بر 

کيلومتر در جاده هاي غير آسفالت )شني، خاکي و 

 غيره(.

 تن کيلومتر
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 مصالح پاي کار .  1پيوست     

 

 مقدمه

مصالح پاي کار، به مصالحي اطالق مي شود که براي اجراي موضوع پيمان ، مورد نياز باشد و در کار نصب شود با توجه به برنامه  .1

ا زمانبندي اجراي کار ، طبق مشخصات فني توسط پيمانکار تهيه و در کارگاه به طور مرتب به شکلي انبار شود که قابل اندازه گيري ي

شمارش باشد. هنگام ورود مصالح به کارگاه، بايد صورت جلسه ورود که در آن، نوع، مقدارو تاريخ ورود مشخص شده اشت، با حضور 

 مهندس مشاور تنظيم شود.

در قيمت رديف هاي فهرست ضميمه، هزينه بارگيري، حمل تا فاصله پيش بيني شده در رديف هاي فصل هاي مربوط و بار اندازي  .2

در کارگاه به صورت منظم، در نظر گرفته شده است و هيچ گونه پرداختي براي حمل مازاد مصالح، به استثناي موارد پيش بيني شده مصالح 

 در مقدمه فصل ها، انجام نمي شود.

بهاي  درصد70هنگام تهيه صورت وضعيت موقت، مقدار مضالح پاي کار ، اندازه گيري مي شود و براي تقويت بنيه مالي پيمانکار،  .3

)براي مصالحي که مشمول هزينه حمل مازاد مي شوند(، با احتساب ضريب منطقه  7/0مصالح پاي کار و هزينه حمل بدون اعمال ضريب 

 اي، ضريب باالسري و ضريب پيشنهادي پيمانکار، در صورت وضعيت ها منظور مي شود.

ارفرماست و پيمانکار حق خارج کردن آن ها را از محوطه تمام مصالح پاي کار، پس از منظور شدن در صورت وضعيت، متعلق به ک .4

کارگاه ندارد، مگر مصالحي که براي اجراي پيمان، ضرورتي نداشته باشد. که دراين صورت، پس از کسر آن از صورت وضعيت )چنانچه 

 آن ها را از کارگاه خارج کند.  در صورت وضعيت منظور شده باشد(، پيمانکار مي تواند با پيشنهاد مهندس مشاور و موافقت کارفرما،

مسئوليت حفظ و نگهداري مصالح پاي کار، در مدت پيمان، به عهده پيمانکار است و پيمانکار بايد آن ها را در محل مناسبي که در مقابل  .5

 عوامل جوي و ساير عوامل مصون باشد، انبار کند.

سبه بهاي مصالح پاي کار در صورت هاي موقت در نظر گرفته شده نرخ مصالح تعيين شده در فهرست مصالح پاي کار، تنها براي محا .6

 است، و قابل استفاده يا استناد در ساير موارد نيست.

در اخرين صورت وضعيت موقت پس از تحويل موقت، و در صورت وضعيت قطعي، نبايد هيچ نوع مصالح پاي کار منظور شود. مصالح  .7

 متعلق به پيمانکار است، بايد توسط پيمانکار از کارگاه خارج شود. مازاد بر مصرف که در کارگاه باقي مانده و
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 بهاي کل)ريال( مقدار بهاي واحد)ريال( واحد شرح شماره

     ماسه شسته 410101

     شن شسته 410102

     سنگ قلوه 410103

     مصالح زير اساس از مصالح رودخانه اي 410104

     شکسته از مصالح رودخانه ايمصالح اساس  410105

     سنگ الشه 410201

     سيمان پرتلند پاکتي 410301

     سيمان پرتلند فله 410302

     انواع بلوک سيماني ديواري 410501

     انواع نبشي 410604

     انواع سپري  410605

     انواع ميلگرد ساده 410701

     انواع ميلگرد آجدار 410702

     انواع ورقهاي گالوانيزه 410801

     انواع توري سيمي 410802

     انواع عايقهاي پيش ساخته رطوبتي 410901

     انواع قير 411101

     انواع چتايي 411102
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 . شرح اقالم هزينه هاي باالسري  2پيوست 

 

 هزينه باالسري، به طور کلي به هزينه باالسري عمومي و هزينه باالسري کار، به شرح زير تفکيک مي شود. 

 هزينه باالسري عمومي  .1

 اين هزينه از نوع هزينه هايي است که نمي توان آن ها را به کار مشخصي مربوط کرد، مانند هزينه هاي درج شده در زير: 

 هزينه دستمزد نيروي انساني دفتر مرکزي، شامل نيروي انساني مديريت شرکت، دفتر فني، امور اداري و مالي، تدارکات و خدمات.  .1-1

 بيمه کارکنان دفتر مرکزي )سهم کارفرما(، به انضمام هزينه بيمه بيکاري کارکنان دفتر مرکزي. هزينه هاي بيمه هاي عمومي و حق  .2-1

 هزينه وسايل نقليه دفتر مرکزي و هزينه هاي اياب و ذهاب که توسط کارمندان يا مديران، با وسايل نقليه عمومي انجام مي شود.  .3-1

 هزينه سرمايه گذاري يا اجاره محل دفتر مرکزي  .4-1

 گهداري دفتر مرکزي هزينه ن .5-1

 هزينه استهالک وسايل دفتر مرکزي  .6-1

 هزينه آب، برق، و سوخت دفتر مرکزي  .7-1

 هزينه مخابرات و پست دفتر مرکزي  .8-1

 هزينه پذيرايي و آبدارخانه دفتر مرکزي  .9-1

 هزينه لوازم التحرير و ملزومات دفتر مرکزي  .10-1

 هزينه فتوکپي و چاپ نقشه در دفتر مرکزي  .11-1

 هزينه تهيه اسناد، براي شرکت در مناقصه ها  .12-1

 هزينه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها  .13-1

 هزينه هاي متفرقه، شامل هزينه هاي حقوقي و قضايي ، نشريات ، عضويت در مجامع، و مانند آن ها  .14-1

 هزينه عوارض شهرداري براي دفتر مرکزي  .15-1

 ره برداري از انبار مرکزي هزينه سرمايه گذاري يا اجاره و هزينه هاي نگهداري و به .16-1

 هزينه دستگاه ها و تجهيزات رايانه اي دفتر مرکزي  .17-1

 هزينه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت .18-1

 هزينه باالسري کار  .2

 اين هزينه، از نوع هزينه هايي است که مي توان آن را به کار مشخصي مربوط کرد، مانند هزينه هاي درج شده در زير: 

 ذاري که شامل موارد زير است: هزينه هاي سرمايه گ .1-2

 . هزينه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيمانکار است. 2-1-1

 . هزينه ناشي از وجوه نقدي آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرما است. 2-1-2

 هزينه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زير است:  .2-2

 نامه انجام تعهدات.  . هزينه ضمانت2-2-1

 . هزينه ضمانت نامه پيش پرداخت. 2-2-2

 . هزينه ضمانت نامه وجوه حسن اجراي کار. 2-2-3
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 هزينه ماليات.  .3-2

 هزينه صندوق کارآموزي. .4-2

 سود پيمانکار.  .5-2

 هزينه هاي مستمر کارگاه، که شامل موارد زير است:  .6-2

. هزينه دستمزد نيروي انساني سرپرستي عمومي کارگاه، دفتر فني، اداري، مالي و تدارکات ، کمپ و کانتين و خدمات. همچنين، 2-6-1

 هزينه دستمزد ساير عوامل کارگاه که در قيمت رديف هاي فهرست بها و هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور نشده است. 

 در اختيار کارفرما و مهندس مشاور براي بازرسي و آزمايش قرار مي گيرد.  . هزينه نيروي خدماتي که2-6-2

 . هزينه سفر مديران و کارکنان دفتر مرکزي به کارگاه و ساير نقاط، براي کار مربوط. 2-6-3

 . هزينه تهيه نسخه هاي اضافي اسناد و مدارک پيمانکار. 2-6-4

 ر. . هزينه غذاي کارکنان و کارمندان پيمانکا2-6-5

 . هزينه پذيرايي کارگاه. 2-6-6

 . هزينه هاي پست، مخابرات، ارتباطات ، سفر مسوالن کارگاه و هزينه هاي متفرقه. 2-6-7

 . هزينه تأمين وسيله نقليه براي تدارکات کارگاه. 2-6-8

 . هزينه فتوکپي، چاپ، لوازم التحرير و ملزومات.2-6-9

 . هزينه آزمايش هاي پيمانکار. 2-6-10

 زينه هاي تهيه مدارک فني و تحويل کار ه .7-2

 . هزينه هاي تهيه عکس و فيلم. 2-7-1

 در حد نياز کار.  (،Shop Drawings). هزينه تهيه نقشه هاي کارگاهي 2-7-2

 . (As Built Drawings). هزينه تهيه نقشه هاي چون ساخت 2-7-3

 . هزينه هاي برنامه ريزي و کنترل پروژه. 2-7-4

 هاي نگهداري عمليات انجام شده تا زمان تحويل موقت.  . هزينه2-7-5

 . هزينه هاي مربوط به امور تحويل موقت و تحويل قطعي. 2-7-6

( هزينه دستمزد نيروي انساني شاغل در تعميرگاه ماشين آالت جزو هزينه ساعتي ماشين آالت پيش بيني شده و از اين بابت هزينه 1توضيح 

 نظور نشده است. اي در هزينه هاي باالسري م

( در طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي، چون هزينه هاي بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاري نيروي انساني کارگاه، ماليات بر 2توضيح 

ارزش افزوده و همچنين هزينه عوارض شهرداري )براي پيمان هاي مشمول(، توسط دستگاه هاي اجرايي از محل اعتبار طرح پرداخت مي 

 اي از بابت آن ها در هزينه هاي باالسري منظور نشده است.  ود، هزينهش
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 . جدول ضرايب منطقه اي 3پيوست 

 .يافت نخواهد تعلق تجهيزات و به ميگردد اعمال اجرايي بخشهاي براي تنها اي ضريب منطقه .1

براي پروژه هايي که در مناطق مختلف قرار مي گيرند، نظير پروژه هاي خطي، ضريب منطقه اي بر اساس ميانگين وزني ضريب هاي  .2

 مبناي عمل قرار مي گيرد.منطقه اي به نسبت حجم کاردر مناطق مختلف در مرحله برآورد محاسبه شده و 

ساس بخش مرتبط با فهرست بهاي واحد اضرايب منطقه اي بر اساس آخرين بخشنامه ضريب هاي منطقه اي کارهاي پيمانکاري و بر .3

 پايه رشته خطوط انتقال آب،شبکه جمع آوري و انتقال فاضالب و انتقال و توزيع آب روستايي، لحاظ مي گردد.
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 . دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه 4پيوست 

 

 اين دستورالعمل ، به صورت عمومي و براي استفاده در رشته هاي مختلف تهيه شده است، از اين رو ، در کارهاي مربوط به هر رشته، بايد به

 تناسب ماهيت و نياز آن کار، مفاد اين دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد. 

 

 تعاريف  .1

ي است که بايد به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود، تا آغاز و انجام دادن تجهيز کارگاه، عبارت از عمليات، اقدام ها و تدارکات .1-1

 عمليات موضوع پيمان، طبق اسناد و مدارک پيمان، ميسر شود. 

ساختمان هاي پشتيباني ، به ساختمان هايي گفته مي شود که براي پشتيباني عمليات اجرايي، مورد بهره برداري قرار مي گيرند، مانند  .2-1

ههاي سرپوشيد ، شامل کارگاههاي تأسيساتي، آهنگري، نجاري، آرماتوربندي، باطري سازي، صافکاري، نقاشي، ساخت قطعات پيش کارگا

رماتورها ساخته و مانند آن، تعميرگاههاي سرپوشيدة ماشين آالت، انبارهاي سرپوشيده، انبار مواد منفجره، آزمايشگاه پيمانکار، اتاق محل ترانسفو

 رق، ايستگاه سوخت رساني و ... و مولدهاي ب

گيرد،  ساختمان هاي عمومي، به ساختمان هايي گفته مي شود که براي افراد مستقر در کارگاه و سرويس دادن به آن ها، مورد استفاده قرار .3-1

، رختشويخانه، تلفنخانه و مانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمان هاي مسکوني، غذاخوري، آشپزخانه، نانوايي، فروشگاه، درمانگاه

 پارکينگ هاي سرپوشيده. 

محوطه سازي، شامل خيابان بندي، سيستم جمع آوري و دفع آب هاي سطحي و فاضالب، ايجاد خاکريز و کانالهاي هدايت آب و  .4-1

از، حصارکشي، تأمين تمهيدات ديگر براي حفظ کارگاه در مقابل سيل، فضاي سبز، انبارهاي روباز، زمين هاي ورزشي، پارکينگ هاي روب

 روشنايي محوطه، تأمين تجهيزات ايمني و حفاظت و کارهاي مشابه است. 

منظور ازورودي کارگاه، محل يا محل هايي از کارگاه است که در آن، آب ، برق، گاز و مخابرات مورد نياز اجراي کار، از سوي کارفرما  .5-1

براي تأمين هر يک از نيازهاي پيش گفته ، در شرايط خصوصي پيمان تعيين    مي تأمين و تحويل پيمانکار مي شود. مشخصات ورودي کارگاه 

 شود. 

انبار کارگاه، محل يا محل هايي از کارگاه است که با توجه به طرح جانمايي تجهيز کارگاه، براي نگهداري و حفاظت مصالح و تجهيزات  .6-1

 با رعايت دستورالعمل هاي مربوط، از آن ها استفاده مي شود. 

 راه دسترسي، راهي است که يکي از راه هاي موجود کشور را به کارگاه متصل کند.  .7-1

 راه هاي سرويس، راه هايي هستند که براي دستيابي به محل اجراي عمليات، احداث شود.  .8-1

طور مستقيم يا با واسطه  راه هاي ارتباطي، راه هايي هستند که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد منفجره و مانند آن را، به .9-1

 راه هاي ديگر، به محل اجراي عمليات متصل مي کنند. 

راه انحرافي، راهي است، که براي تأمين تردد وسايل نقليه عمومي که قبالً از مسير موجود انجام مي شد، اما به علت انجام عمليات  .10-1

 موضوع پيمان قطع شده است، احداث شود. 

هاي تجهيز و برچيدن کارگاه، فراهم کردن ساختمان ها ، تأسيسات و ماشين آالت ، به روش احداث يا  منظور از تأمين در شرح رديف .11-1

ي و نصب در کارگاه يا در اختيار گرفتن آن ها با استفاده از امکانات موجود در محل ، به صورت خريد يا اجاره و اقدام هاي مربوط به نگهدار

 بهره برداري از آن هاست. 
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اه ، عبارت از جمع آوري مصالح ، تأسيسات و ساختمان هاي موقت ، خارج کردن مصالح، تجهيزات ، ماشين آالت و برچيدن کارگ .12-1

ق ديگر تدارکات پيمانکار از کارگاه ، تسطيح ، تميز کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمين ها و محل هاي تحويلي کارفرما ، طب

 نظر کارفرماست. 

 برآوردروش تهيه  -2

مهندس مشاور يا واحد تهيه کننده برآورد، بايد با توجه به شرايط و نياز هر کار و همچنين، روش انتخاب شده براي اجراي آن، اقتصادي  .1-2

ترين روش براي تجهيز کارگاه را تعيين و بر مبناي آن، هزينه هاي مربوط را طبق رديف هاي پيش بيني شده در فهرست تجهيز و برچيدن 

اين پيوست، بر حسب قيمت هاي محل اجراي عمليات و با منظور نمودن هزينه هاي باالسري به صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر  کارگاه

 رديف هاي مورد نظر، درج نمايد و چنانچه مشخصات ويژه اي براي تجهيز و برچيدن کارگاه الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پيمان، پيش

يز کارگاه، صرفاً بر اساس رديف هاي مندرج در اين پيوست و جدول، برآورد و پرداخت مي شود و اضافه کردن رديف با هر بيني کند. تجه

 عنوان از جمله ستاره دار مجاز نمي باشد.

ا منظور مي شود. براي ساختمان هايي که احداث مي شود، ارزش مصالح بازيافتي، از هزينه احداث کسر شده و حاصل ، به عنوان برآورد آن ه 

 در مورد ساختمان هاي پيش ساخته ، مانند کاراوان ها و قطعات پيش ساختۀ ساختمانها ، مانند قاب هاي فلزي ، هزينه حمل و نصب ، استهالک

هايي که و سرمايه گذاري آن ها، در طول اجراي کار محاسبه شده و جزو برآورد هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور مي شود. در پيمان

 ازچندرشته فهرست بهاي واحد استفاده مي شود، تنها يک فهرست تجهيز و  برچيدن کارگاه براي کل کار تهيه مي گردد. 

تبصره( در پيمانهايي که مشمول خاتمه يا فسخ مي شوند، ارزش مصالح بازيافتي ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به 

 شده و ساير شرايط مربوط، بين کارفرما و پيمانکار توافق مي شود. ميزان تجهيز انجام

شود، به صورت موقت و براي دوره اجرا  ساختمان ها ، تأسيسات و راه هايي که در برآورد هزينه هاي تجهيز و برچيدن کارگاه منظور مي .2-2

وره در نظر گرفته مي شود. به منظور تقليل هزينه هاي تجهيز کارگاه، با اولويت دادن به اجراي تأسيسات جنبي يا زيربنايي که در طرح براي د

ز کارگاه استفاده شود و اين موضوع بايد بهره برداري پيش بيني شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود، از تاسيسات ياد شده به عنوان تجهي

در اسناد و مدارک پيمان درج شود. در اين حالت هزينه آن ها با استفاده از فهرست هاي بهاي واحد پايه رشته مربوط محاسبه و در برآورد 

ين ساختمان هاي مسکوني، اداري، هزينه اجراي کار منظور مي شود. چنانچه براي تأمين آب، برق، گاز، مخابرات و راه هاي کارگاه يا تأم

توجه  پشتيباني و عمومي يا ساير موارد، از تأسيسات جنبي يا زيربنايي که براي دوران بهره برداري از طرح پيش بيني مي شود استفاده گردد، با

د شده در تجهيز و برچيدن کارگاه به اينکه هزينه آن ها در رديف هاي فصل هاي مربوط پيش بيني شده است، هزينه اي براي ايجاد تأسيسات يا

 منظور نمي شود. 

نحوه تأمين آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا، بايد در شرايط خصوصي پيمان، مشخص شود. چنانچه براي انتقال آب، برق،  .3-2

ي و کابل کشي، براي دوره اجرا الزم باشد، گاز و برقراري ارتباط مخابراتي، از شبکه سراسري يا محلي تا ورودي کارگاه، لوله کشي، کانال کش

 بايد چگونگي انجام آن در شرايط خصوصي پيمان، پيش بيني شود. 

چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد برق رساني تا ورودي کارگاه را به عهده بگيرد، که کارهاي آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات  .4-2

کارگاه، پرداخت تعرفه هاي ثابت برق )ديماند( و هزينه هاي انشعاب و اشتراک برق و ساير کارهاي آن، کابل کشي از برق شبکه تا ورودي 

مشابه است، تعهدات کارفرما در اين زمينه، به طور مشخص در شرايط خصوصي پيمان درج مي شود و هزينه اي از اين بابت در تجهيز و 

ساني تا ورودي کارگاه به عهده کارفرما نباشد، هزينه آن برآورد شده و پس از کسر برچيدن کارگاه، منظور نمي گردد. چنانچه تدارک برق ر

 هزينه هاي قابل برگشت در پايان کار، باقيمانده جزو هزينه هاي تجهيز و برچيدن کارگاه پيش بيني مي شود. 
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به عهده بگيرد، در حالت استفاده از شبکه  در صورتي که کارفرما در نظر دارد تامين آب رساني تا ورودي کارگاه يا احداث چاه آب را .5-2

عمومي آب که کارهاي آن، شامل اجراي خط انتقال آب از شبکه تا ورودي کارگاه، پرداخت هزينه هاي اشتراک و انشعاب آب و ساير کارهاي 

زمينه، در اسناد و مدارک پيمان درج مشابه است، يا احداث چاه عميق يا نيمه عميق و پرداخت هزينه هاي برداشت آب، تعهدات کارفرما در اين 

مي شود و هزينه اي از اين بابت در تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نمي گردد. چنانچه تدارک آب رساني تا ورودي کارگاه يا احداث چاه آب 

 ز و برچيدن کارگاه منظور مي شود. ، به عهده کارفرما نباشد، هزينه آن پس از کسر هزينه هاي قابل برگشت در پايان کار، جزو هزينه هاي تجهي

چنانچه براي دسترسي به کارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسي باشد، بايد چگونگي احداث آن در شرايط خصوصي پيمان پيش بيني  .6-2

در رديف هاي تجهيز و شود. در صورتي که بر اساس اسناد و مدارک پيمان احداث راه دسترسي به عهده کارفرما باشد، هزينه اي از اين بابت 

برچيدن کارگاه منظور نمي شود. در حالتي که احداث راه دسترسي به عهده کارفرما نباشد هزينه آن با استفاده از فهرست بهاي واحد پايه 

 شود. راه ،راه آهن و باند فرودگاه محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه پيش بيني مي رشته

ا وجود اين که طبق شرايط عمومي پيمان ، تأمين زمين براي تجهيز کارگاه به عهده کارفرماست، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام ب .7-2

و يا قسمتي از زمين تجهيز کارگاه توسط پيمانکار تأمين شود، بايد تأمين زمين از سوي پيمانکار را در شرايط خصوصي پيمان پيش بيني کرده 

 اجاره آن را جزو برآورد هزينه هاي تجهيز و برچيدن کارگاه ، منظور نمايد.  هزينه

به استثناي تعهداتي که در اين فهرست بها و شرايط عمومي پيمان در مورد تجهيز کارگاه به عهده کارفرماست، هر نوع تسهيالت ديگري  .8-2

 دهد، بايد در شرايط خصوصي پيمان درج شود.  که کارفرما در نظر دارد براي تجهيز کارگاه در اختيار پيمانکار قرار

هزينه تجهيز کارگاه هايي مانند تأسيسات، آهنگري، نجاري، آرماتوربندي و ساخت قطعات پيش ساخته، در بهاي واحد رديف هاي فصل  .9-2

 . هاي مربوط، محاسبه شده است و از اين بابت، در رديف هاي تجهيز و برچيدن کارگاه، هزينه اي منظور نمي شود

هزينه تجهيز تعميرگاه هاي ماشين آالت در هزينه ساعتي ماشين آالت، در رديف هاي فصل هاي مربوط در نظر گرفته شده است و از  .10-2

 اين بابت ، هزينه اي در رديف هاي تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نمي شود. 

مربوط، محاسبه شده است و از اين بابت ، هزينه اي  هزينه آب و برق مصرفي براي اجراي کار، در بهاي واحد رديف ها در فصل هاي .11-2

 در رديف هاي تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نمي شود. 

هزينه غذاي کارمندان پيمانکار در کارگاه، در هزينه باالسري )هزينه هاي مستمر کارگاه( پيش بيني شده است. در کارهايي که الزم است  .12-2

 اي تأمين غذاي کارگران پرداخت کند، اين هزينه جزو هزينه هاي تجهيز و برچيدن کارگاه منظور مي شود. پيمانکار هزينه يا کمک هزينه هايي بر

در کارهايي که تأمين غذاي کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، در کارگاه ضروري است، شمار استفاده کنندگان از غذا، در  .13-2

 شود.  ن به طور مقطوع برآورد مي گردد و جزو هزينه هاي تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور ميشرايط خصوصي پيمان تعيين مي شود و هزينه آ

پيش بيني هزينه تأمين وسيله نقليه مورد نياز کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه توسط پيمانکار، در برآورد هزينه اجراي کار مجاز  .14-2

 نيست. 

برچيدن کارگاه منظور نمي شود. حجم عمليات مربوط به راه هاي انحرافي ، بر اساس  هزينه راه هاي انحرافي، جزو رديف هاي تجهيز و .15-2

 فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه ، محاسبه شده و و مقادير کار، منظور و برآورد مي شود.

و آزمايشگاه، در اسناد مناقصه درج شده،  نقشه ها و مشخصات ساختمانهاي دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور .16-2

 هزينه اجراي آنها، با توجه به نقشه هاي اجرايي و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد مي شود. 

، فهرست 421104تا  421001و  420303تا  420301جمع مبالغ مقطوع هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه بدون احتساب رديف هاي  .17-2

ن کارگاه، ) که خود اين رديفها نيز بايد به صورت مقطوع منظور شود( نبايد از ميزان تعيين شده در زير بيشتر شود. در صورتي تجهيز و برچيد



 . دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه 4پيوست 

 1399فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 
 

 

 

 

101 

ار به صورت که در موارد استثنايي، اين هزينه از حد تعيين شده، بيشتر باشد، هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه، بايد قبل از انجام مناقصه يا ارجاع ک

 تشريفات مناقصه، به تصويب شوراي عالي فني برسد. ترک 

کارهاي مربوط به فهرست هاي پايه رشته ابنيه، تأسيسات مکانيکي، تأسيسات برقي، مرمت بناهاي تاريخي، راه، راه آهن و باند  .1-17-2

 4شبکه جمع آوري فاضالب به ميزان فرودگاه، راهداري، آبرساني روستايي، آبخيزداري و منابع طبيعي، خطوط انتقال آب،  شبکه توزيع آب و 

 درصد مبلغ برآورد هزينه اجراي کار بدون هزينه هاي تجهيز و برچيدن کارگاه.

درصد مبلغ برآورد هزينه اجراي کار  5کارهاي مربوط به فهرست هاي پايه رشته آبياري تحت فشارو آبياري و زهکشي به ميزان   .2-17-2

 هزينه هاي تجهيز و برچيدن کارگاه. )پس از اعمال ضريبهاي مربوط( بدون احتساب 

 1کارهاي مربوط به فهرست بهاي واحد پايه رشته توزيع نيروي الکتريکي و رشته خطوط هوايي انتقال نيرو به ميزان مجموع  .3-17-2

جمع  درصد 6درصدجمع مبلغ قسمت تهيه مصالح رديفها)براي رشته توزيع( يا رديفهاي فصول خريد تجهيزات)براي رشته خطوط هوايي( و 

مبلغ قسمت دستمزد نصب رديفها)براي رشته توزيع( يا رديفهاي فصول عمليات اجرايي و نصب تجهيزات)براي رشته خطوط هوايي(، بدون 

 هزينه هاي تجهيز و برچيدن کارگاه. 

هيز و برچيدن کارگاه در کارهايي که براي برآورد هزينه اجراي آنها بيش از يک رشته فهرست بها استفاده مي شود، هرگاه حد مبلغ تج .4-17-2

، تعيين مي شود، يکسان نباشد، هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه متناسب با 3-17-2و  2-17-2، 1-17-2رشته هاي به کار رفته که طبق بندهاي 

 درصدهاي تعيين شده در بندهاي فوق و به نسبت برآورد مربوط به هر رشته تعيين مي شود.

 شرايط کلي  -3

درنگ پس از تحويل کارگاه، با توجه به فهرست تعيين شده براي تجهيز، طرح جانمايي تجهيز کارگاه را تهيه  پيمانکار موظف است بي .1-3

 کرده و پس از تأييد مهندس مشاور، آن را مبناي تجهيز کارگاه قرار دهد. 

ات، پيمانکار را به دستگاه هاي اجرايي کارفرما با توجه به روش پيش بيني شده در اسناد و مدارک پيمان براي تأمين آب، برق، گاز و مخابر .2-3

اده و سازمان هاي دولتي براي گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و يا گرفتن مجوز احداث چاه عميق يا نيمه عميق و موارد مشابه، براي استف

 موقت در دوره اجرا، معرفي مي نمايد. 

عيين شده براي تجهيز کارگاه و همچنين شرايط منطقه، در حد متعارف به پيمانکار موظف است عمليات تجهيز کارگاه را در مدت زمان ت .3-3

انجام برساند. در مواردي که مشخصات فني اجرايي ويژه اي، براي عمليات تجهيز و برچيدن کارگاه در اسناد و مدارک پيمان درج شده باشد، 

 پيمانکار ملزم به رعايت آن است. 

چيدن کارگاه، در حدي که در اسناد و مدارک پيمان پيش بيني شده است، انجام مي شود. تجهيز مازاد تعهدات کارفرما در زمينه تجهيز و بر .4-3

ام نمي بر موارد يا مبالغ پيش بيني شده در پيمان که مورد نياز انجام کار است، به هزينه پيمانکار مي باشد و پرداخت اضافي از اين بابت، انج

مبلغ پيمان تغيير کند، مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن کارگاه تغيير نمي کند و هزينه تجهيز اضافي، تنها  شود. چنانچه طبق شرايط عمومي پيمان،

پيوست مربوط به دستورالعمل نحوه استفاده از قيمت هاي پايه در تعيين قيمت جديد(، قابل پرداخت  2براي قيمت جديد )موضوع تبصره بند 

 است. 

اين پيوست، تا  4صورت تأمين هر يک از رديف هاي تجهيز و برچيدن کارگاه، با توجه به مفاد بند  هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه، در .5-3

 شود. سقف مبلغ پيش بيني شده در رديف هاي مربوط، پرداخت مي

پيمانکار، موظف است به هزينه خود، ساختمان ها و تأسيسات موقت کارگاه را که براي تجهيز کارگاه احداث مي کند، در برابر حوادثي  .6-3

 مانند آتش سوزي و سيل بيمه کند. 
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کار برچيده شوند.  ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز کارگاه که در زمين هاي تحويلي کارفرما احداث شده است، بايد پس از انجام .7-3

ست. به تجهيزات و مصالح بازيافتي تجهيزات و مصالح بازيافتي تجهيز کارگاه )به استثناي تجهيز انجام شده توسط کارفرما(، متعلق به پيمانکار ا

احداث شده است،  جز ساختمان ها و قطعات پيش ساخته، چنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز کارگاه که توسط پيمانکار در زمين کارفرما

ر، مورد نياز کارفرما باشد، بهاي مصالح بازيافتي آن ها، بر اساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانکا

 ساختمان ها و تأسيسات ياد شده، به کارفرما واگذار مي شود. 

ز خدمات تامين کاال ، طراحي و حمل که فاقد هرگونه عمليات اجرايي اين پيوست به قراردادهايي که صرفا شامل يک يا مجموعه اي ا .8-3

 باشد، تعلق نخواهد گرفت

 

 نحوه پرداخت  -4

هزينه هر يک از رديف هاي تجهيز و برچيدن کارگاه، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به همان رديف تجهيز و برچيدن کارگاه، محاسبه  .1-4

 شده و در صورت وضعيت ها درج مي شود. 

هزينه رديف هايي که تأمين آن ها به صورت خريد خدمت يا اجاره انجام مي شود، چنانچه مربوط به بخشي از کار باشد، به تناسب  صره(تب

پيشرفت آن بخش از کار محاسبه مي شود و در صورتي که به کل کار مربوط شود، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان، محاسبه و 

 شود.  پرداخت مي

 تجهيز و برچيدن کارگاه ، پس از اعمال تخفيف يا اضافه پيشنهادي پيمانکار، در صورت وضعيت ها منظور مي شود.  هزينه .2-4

 هزينه برچيدن کارگاه، پس از اتمام عمليات و برچيدن کارگاه، در صورت وضعيت منظور و پرداخت مي شود.  .3-4

، در صورت درخواست واحد تهيه کننده برآورد و يا مهندس مشاور، قبل ميليارد ريال 50در پروژه هاي با برآورد هزينه اجراي کمتر از  .4-4

، درج نمي شود و در اين حالت 420304تا  420301از برگزاري مناقصه و تائيد کارفرما، هزينه هاي مربوط به مهندس مشاور در رديف هاي 

 هزينه هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت مي شود. ،يا بخشنامه حق الزحمه خدمات نظارتبر اساس ضوابط بخشنامه نظارت کارگاهي و 

در قرارداد در تعهد پيمانکار  سرويس در فهرست بهاي پايه رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق، در صورتي که احداث راه  .5-4

 تعلق نخواهد گرفت 242070لحاظ گريده باشد و حق الزحمه آن به صورت مجزا يا مجتمع پرداخت گردد، رديف 
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 فهرست رديف هاي تجهيز و برچيدن کارگاه

 شماره شرح واحد مبلغ )ريال(

 420101 تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار مقطوع 

 420102 تامين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار مقطوع 

 420103 دفاتر کار پيمانکارتامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و  مقطوع 

 420201 تامين کمک هزينه يا تسهيالت الزم براي تهيه غذاي کارگران مقطوع 

 420202 تامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتي کارگران مقطوع 

با  تامين و تجهيز محل ســکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشــاور و آزمايشــگاه.) مقطوع 

 (4-4رعايت بند 

420301 

ــاور و           مقطوع  ــاختمان هاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشـ  تامين و تجهيز سـ

 (4-4آزمايشگاه. )با رعايت بند 

420302 

 420303 (4-4د تامين غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمايشگاه. )با رعايت بن مقطوع 

ا رعايت  اينترنت پر سرعت.)ب تجهيز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به    مقطوع 

 (4-4بند 

420304 

سته با قابليت انتقال  مقطوع  صوير در   تجهيز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزيون هاي مدار ب ت

 کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.  

420305 

ست    مقطوع  شت و محيط زي  و حفاظت کار، بر  (HSE)هزينه برقراري نظام ايمني، بهدا

 اساس دستورالعمل هاي مندرج در اسناد پيمان.

420306 

شيده، آزماي        مقطوع  سر پو شتيباني و هزينه تجهيز انبارهاي  ساختمان هاي پ شگاه   تامين 

 پيمانکار و موارد مشابه

420401 

 420402 تامين و تجهيز انبار مواد منفجره مقطوع 

عمومي، بجز ســاختمان هاي مســکوني و اداري و تامين و تجهيز ســاختمان هاي  مقطوع 

 دفاتر کار

420403 

 420404 محوطه سازي مقطوع 

 420501 احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق مقطوع 

 420601 تامين آب کارگاه و شبکه آب رساني داخل کارگاه مقطوع 

 420602 تامين برق کارگاه و شبکه آب رساني داخل کارگاه مقطوع 

 420603 تامين سيستم هاي مخابراتي داخل کارگاه مقطوع 

 420604 تامين سيستم گازرساني در داخل کارگاه مقطوع 

 420605 تامين سيستم سوخت رساني کارگاه مقطوع 

 420701 تامين راه دسترسي   مقطوع 

 420702 تامين راه هاي سرويس مقطوع 
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 شماره شرح واحد مبلغ )ريال(

 420703 هاي ارتباطيتامين راه  مقطوع 

 420801 تامين اياب و ذهاب کارگاه مقطوع 

صالح،          مقطوع  ستم توليد م سي شين آالت و تجهيزات  صب ما سکو براي ن تامين پي و 

 سيستم توليد بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آن ها

420901 

ه خريد آن ها از را نصب کاشين آالت و تجهيزات و راه اندازي آن ها، يا تامين مقطوع 

 خدمت يا خريد مصالح

420902 

 420903 بارگيري، حمل و باراندازي ماشين آالت و تجهيزات به کارگاه و برعکس مقطوع 

ر تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان د     مقطوع 

 باشدمتر  5/3کارهاي رشته ابينه، وقتي که ارتفاع نماسازي بيش از 

421001 

شين آالت و لوازم حفا  مقطوع  ري محل بارگيري، حمل، باراندازي، مونتاژ و دمونتاژ ما

 شمع و بارت به کارگاه و برعکس.

421002 

مع و  دمونتاژ،جابجايي، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين آالت حفاري محل ش     مقطوع 

 بارت از يک محل به محل ديگر در کارگاه.

421003 

سپر کوبي       مقطوع  ه  ببارگيري، حمل و باراندازي وسايل و ماشين آالت شمع کوبي و 

 کارگاه و برعکس.

421004 

ساخته پل        مقطوع  ساخت تيرهاي بتني پيش  سازي محل  صالح و کف  تهيه لوازم و م

 ها.

421005 

سما     مقطوع  شبک فلزي )پوترالن سايل و قطعات تير م ن( بارگيري، حمل و باراندازي و

 کارگاه و برعکس.به 

421006 

ساخته از محل هر پل ب       مقطوع  صب تيرهاي بتني پيش  سايل ن ستقرار و ه  جابجايي و ا

 محل پل ديگر.

421007 

شه ها و ميله چاه ها و گ    مقطوع  سايل ايمني براي اطراف تران ودهايي  تامين عاليم و و

شت     سايط نقليه قرار دارد، در کارهاي ر سير عبور عابرين و يا و شبکه   که در م ه 

ستايي         ساني رو ضالب، آبر شبکه جمع آوري فا و خطوط هوايي  توزيع آب، 

 فوق توزيع و انتقال نيرو.

421101 

شه  زم و برقراري تردد عابرين پياده و وسايط نقليه از زو تامين وسايل ال  مقطوع  ي تران

ضالب و        شبکه جمع آوري فا شبکه توزيع آب،  شته  ها و گودها در کارهاي ر

 آبرساني روستايي.

421102 

ي که به  تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در محل هاي   مقطوع 

ــته  علت انجام عمليات، عبور از  ــود، در کارهاي رش ــير موجود قطع مي ش مس

 شبکه توزيع آب، شبکه جمع آوري فاضالب و آبرساني روستايي

421103 
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 شماره شرح واحد مبلغ )ريال(

رشته   تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در کارهاي   مقطوع 

 شبکه جمع آوري فاضالب

421104 

 421201 موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده کارگاهحفظ يا انحراف  مقطوع 

 421301 بيمه تجهيز کارگاه مقطوع 

 421302 برچيدن کارگاه مقطوع 

 جمع هزينه تجهيز و بر چيدن کارگاه مقطوع 



 ديجد يکارها:  5پيوست 
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 کارهاي جديد. 5پيوست 

 چوب موضوع پيمان، کارهاي جديدي به پيمانکار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن ها به شرح زير عمل مي شود: راگر در چا

پيش بيني نشده يا مقدار قيمت واحد اجراي کار( براي کار جديد ابالغي، هزينه منضم به پيمان )برآورد  و مقادير چنانچه در فهرست بها .1

که قرارداد ني يماپرايط عمومي ش( و يا ضوابط مشابه 4311)نشريه  شرايط عمومي پيمان 29باشد براي تعيين قيمت جديد مطابق بند ج ماده 

 شود. عمل ميشده است،  نعقدمبر اساس آن 

ويا روش تعيين  پيش بيني شده باشد و مقدار احدقيمت ومنضم به پيمان  و مقادير در صورتي که براي کار جديد ابالغي در فهرست بها .2

هاي مندرج در براي پرداخت قيمت جديد عيناً از همان قيمت با اعمال تمام ضريب ها تصريح شده باشد،قيمت واحد آن در مقدمه فصل

حداکثر جمع  و هاي مربوط( استفاده مي شود،حسب مورد ساير ضريبپيشنهادي پيمانکار و برضريب پيمان )مانند هزينه هاي باالسري، 

ضوابط ( و يا 4311)نشريه  عمومي پيمانشرايط  29ن افزايش مقادير کار مطابق بند الف ماده با درنظرگرفت رديف هااين مبلغ مربوط به 

 درصد مبلغ اوليه پيمان است.  25تا  شده است،  نعقدمکه قرارداد بر اساس آن ني يماپرايط عمومي شمشابه 

، تجهيزات جديد و در نتيجه تجهيز کارگاه اضافي نسبت به تجهيز کارگاه پيش پيوستچنانچه براي اجراي کارهاي موضوع اين  تبصره(

چيدن بيني شده در اسناد و مدارک پيمان نياز باشد، در مورد اقالم اضافي تجهيز و هزينه آن ها، با پيمانکار توافق مي شود. مبلغ تجهيز و بر

  درصد مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن کارگاه پيمان مي تواند توافق شود. 25اضافي، حداکثر تا 

 

 


