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 دستورالعمل کاربرد
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 دستورالعمل کاربرد

برداري از ي بهرهفهرستبهار ختصاا به کهبرداري، نگهداري و تعمیرات از تأسیسات آب شرب روستایی بهره شتهر پایه حدوا ي. فهرستبها1
و  یفهارد حدوا  يبها و حشر ،فصلها مقدمه ت،کلیاد)، برراـک(دستورالعمللعمل راتوـسدنـیا املـش د،میشوه نامیدآب روستایی 

 ست:ا یرح زبه شر ،فهرستبها يپیوستها
 ي.باالسري هاهزینه مقالا ح) شر 1 پیوست

 ر.کاتحویل  و ) تجهیز2 پیوست 
 ) کارهاي جدید 3پیوست 

ها (جنبی یا فرآیندي) و تجهیزات الکترومکانیکال آب برداري، نگهداري و تعمیرات از تأسیسات، ساختمانبها براي بهره این فهرست. 1-1
 شرب روستایی در نظر گرفته شده است.

بـرداري، تعمیـر و نگهـداري از    هـاي بهـره  بخـش  هاي درج شده در این فهرست بها تمامی کارهاي مربوط بـه  شرح و بهاي واحد ردیف. 1-2
هاي جزء مورد نیاز براي انجام آن موضوع است. بدیهی اسـت کـه حتـی در    تأسیسات آب شرب روستایی را در بر گرفته و شامل همه فعالیت

-ه اضافه نماید و تمـامی هزینـه  هاي جزء مرتبط تقاضاي وج تواند جهت فعالیتهاي مستتر، پیمانکار نمیصورت عدم اشاره مستقیم به فعالیت

براي احداث تأسیسات محدود جدید مورد نیاز، یا توسعه محدود خطوط و شبکه  در بهاي واحد ردیف محاسبه و منظور شده است.  هاي الزم 
 بینی شود.استفاده گردد و در برآورد پیش باید از سایر فهارس بهاي واحد پایهتوزیع و موارد نظیر 

هـاي اجرایـی موضـوع مـاده     گذاري تمامی دستگاههاي سرمایهها و پروژهل نظام فنی و اجرایی کشور و دامنه کاربرد آن طرححوزه شمو. 1-3
هـا و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران، و طـرح      222) قانون برنامه چهارم و یا ماده (160(

 باشد.مشارکتی آنان با بخش خصوصی میگذاري هاي سرمایهپروژه
 و تهیه فهرست بها و مقادیر کار. نحوه برآورد هزینه اجرا  .2
خانـه (پکـیج   تصـفیه  برداري از خطـوط انتقـال و   بهره يهارعمومیکا مقالا که ستا هشد تهیه ينحو به ،فهرستبها یني ایفهارد . شرح2-1

هـا و تجهیـزات الکترومکانیکـال     سـاختمان  کـن، آبگیـر و   چاه، قنـات و چشـمه، آب شـیرین    تصفیه آب)، شبکه توزیع، مخازن، ایستگاه پمپاژ،
ــتایی را  ــرب روس ــاي آن قالا که ،باشد رکا زنیا ردمو اي هیژو ییاجرا وفنی  تمشخصا که ارديمو در. هدد پوشش تأسیســات آب ش  بام کاره

 درج جدید یفرد  رهشما باطـه  مربو  وهگر ينتهاا و در تهیهم قالا اي آنبر مناسب یفرد حشر ،نکند تطبیق اـتبهـفهرس نـیا يیفهارد حشر
 روش با دار رهستا يیفهارد حدوا  يبها. میشوند هنامید دار رهستا يیفهارد انعنو به و مشخص  رهت ستاــ عالم اــ ب اـهفـیرد ینا. دمیشو 

 ايبر لعملیراستود ههرگا. دمیشو درج نظر ردمو  یفرد برابر در و محاسبه ،فهرست ینا يمبنا دوره ياـــتهـــقیم ساـــسابر  و قیمت تجزیه
 .  ددمیگر ضافها جدید رهشما با طمربو فصل مقدمه ينتهاا به و تهیه زممتن ال ،باشدز اـنی ردوـم دار رهتاـس يیفهارد ختداپر

هاي هر فصل بـا   در آینده، ردیفهاي جدید  هاي مورد نیاز و امکان درج ردیفدر این فهرست بها، به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 2-2
 اي با شماره مشخص تفکیک شده است. هاي جداگانه فصلها یا زیر ها به گروهتوجه به ماهیت آن

هاي فهرست بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدي به شماره گروه یا  شماره ردیف
 ه شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل اختصاص داده شده است.زیر فصل، و دو رقم آخر ب

هایی، یا روش  ها به صورت درصدي از بهاي واحد ردیف یا ردیفها، بهاي آنبراي هر یک از اقالمی که در کلیات یا مقدمه فصل . 2-3 
ش بینی شود و بهاي واحد آن که به روش تعیین اي با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیدیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانه

 شوند. شود، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. در این حالت این اقالم ردیف هاي پایه محسوب میشده محاسبه می

 ،1-2 بند ه درشد  درج روش به ،حد هستندوا يبها ونبد ما، استا دموجو بها فهرست ینا در نهاآ حشر که یفهاییرد حدوا ي. بها2-4
 . میشوند بمحسو داررهستا يیفهارد نیز مقالا ینا .میشوند ینـتعی
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 ماـهنگباید  ،4-2دار) و بهاي واحد ردیف هاي غیرپایه موضوع بند  (اقالم ستاره 1-2 بند  عموضو غیرپایه يیفهارد حدي وابهاو  ح. شر2-5

 . برسد ییاجرا هستگاد تصویب به ر،کاايجراهزینه بررسی برآورد 

 آوردرــ ب مبلغ عـجم  هـب بتـنس دار،رهتاـس يهایفرد آوردبر مبلغ جمع چنانچه د،میشو ارگذوا عمومی طریقمناقصه از که هاییرکا در  .2-6
 تـــسا زمال ،دـــباش صد) در30( سی از بیشتر ،شتهر ینا در ه،گارکانبرچید و تجهیز هزینه لعماا ونبد غیرپایه)و  (پایه فهرستبها يیفهارد
 تـقیم هـتجزی اـب اهرـهم ،تصویب از پس در آن رشته را، داررهستا يیفهارد تمامی حدوا يبها و حشر ،مناقصهم نجاا از قبل ییاجرا هستگاد

 ،فنی الیــ ع رايوــ ش تصویب توسطو  سیدگیر از پس تا دارد لساار رکشو سازمان برنامه و بودجه در ،فنی عالی رايشو بیرخانهد به ط،مربو
 كتر یا ودمحد مناقصه طریق از هاییکهرکا در. دگیر ارقر عمل كمالدار) هـاي ســتاره دسـتورالعمل نحـوه تهیـه و تصـویب ردیـف     (براسـاس  

 .دبو هداخو صددر )10) و ده (15ده (ب پانزـترتی هـب هدـش داـقف یـس ،میشوند ارگذوا مناقصه تتشریفا
هاي زیر، طبق ها و هزینههاي غیرپایه مربوط به آن، ضریببها و ردیففهرست هاي اینهنگام تهیه برآورد، به جمع بهاي واحد ردیف. 2-7

 شود. ، اعمال می8-2روش تعیین شده در بند 

و براي کارهایی که به صورت ترك  30/1شود برابر هاي عمرانی براي کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می.ضریب باالسري طرح2-7-1
 41/1شوند برابر هاي غیر عمرانی که به صورت مناقصه واگذار میباشد. ضریب باالسري طرحمی 20/1شود برابر تشریفات مناقصه واگذار می

 در هنمارا  انعنو به يباالسر ضریبباشد. شرح اقالم می 30/1شوند، برابر مناقصه واگذار می و براي کارهاي که به صورت ترك تشریفات 
 گردد. منظور می 14/1سري فصل ششم برابر ضریب باالست. ا  هشد  درج 1 پیوست

 .2پیوست  لعملراستود مطابق رکاتحویل  و تجهیز  هايهزینه. 2-7-2
 بـحس رـب محاسبه شده و  ،فنی  تمشخصا و ییاجرا  هاي دستورالعمل  سساابر آن،  مقالا یردمقا ر،کا هر  ايجرا ۀهزین آوردبر اي. بر2-8

 و ارمقد ،حدوا  يبها ،حدوا ح،شر ره،شما شامل فهرستیکه. دمیشو يگیرازهندا ط،مربو ي غیرپایهها یفرد و فهرستبها نـیا ياـفهـیرد
 .دمیشو تهیه ،ستا اـفهـیرد يبها
 ،لـفص رـه هـب طوـمرب يهایفرد کليبها جمع از ست.ا یفرد آن حدوا  يبها در ارمقد بحاصل ضر ،یفرد هر کل يبها ،فهرست ینا در

تحویل  و تجهیز ۀهزین و ه،شد بضري باالسر ریبـض. یدآمی ستد به نظررد مو رکا ايبر فهرست  مبلغ، ها فصل لغمب  جمع از و فصل  مبلغ
 3و  2، 1 يها پیوست و هافصل ۀمقدم ت،کلیا ه،شددیا اركمد به. دهد بواخور کا ايجرا ۀـهزین آوردرـب ،نتیجه د،میشو  ضافها آنبه  کار،

منضم به پیمان تلقی شده  هایی، ها یا بخش هر حال تمام فهرست بهاي حاضر ولو در صورت عدم درج ردیف ود. درش می میمهـضبها فهرست
 شود.  می

 طبق ،نهاآ ايجرا هزینه آوردبرچنانچه احداث تأسیسات محدود جدید، یا توسعه محدود خطوط و شبکه توزیع و موارد نظیر مورد نیاز باشد، 
 هاي شبخ ايبر ترتیب ینا به که يیردمقا و فهرستبها. دوـیشـم تهیه گانهاجد رطو به طمربو شتهر پایه يبها فهرست دبررلعملکاراستود

 منعکس آن در نیز جمع رتصو به وبه تفکیک  رکا مختلف يها بخش آوردرـب هـک آوردرـب خالصه گبر با اههمر د،میشو  تهیه رکا مختلف
 م(تما رکا کل ايبر  تحویل کار و تجهیز فهرست  یک تنها هارکا عنو  ینا در. میشوند منضم ه یکدیگرـب ر،اـکان برآورد اجرايعنو به ،ستا
 گردد. در هر حال فهرست بهاي حاضر تماما منضم به پیمان تلقی می. دمیشو تهیه ها)شتهر
در فهرست بهـاي واحـد پایـه     هاي فصل مربوطهاي ریزشی، در صورت ضرورت سپرکوبی و تهیه سپر از سوي کارفرما، از ردیفدر زمین. 3

بهاي واحد پایه شود. در غیر اینصورت در صورت تهیه سپر توسط پیمانکار نگهداشت، از فهرسترشته شبکه جمع آوري فاضالب استفاده می
 رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه استفاده شود.

 اتیــ طالعا  عنو هر  کلی رطو به و نهاآ "تهیه منبع" و اتتجهیز ،مصالح کاملتمشخصا بایدنگهداشـت   . براي تهیه مصالح توسـط پیمانکـار  4
ــنس قیمت دپیشنها یهارا ايبرپیمانکــار  ستا زمال و دهبو موثر قیمت نظر از که نهاآ رهبادر ــب بتـ ــگآ آن هـ ــشدا اهیـ ــباش تهـ ــتهی ،دـ در  و هـ

 . شود درج فنی سیزربا و کیفیت لکنتر هنحو لعملراستود با اههمر نپیما خصوصی فنی تمشخصا
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 تمشخصا با را جنس نهما کهمورد تایید کارفرما،  هکنند تولید سه منا قلاحد برآورد، هکنند تهیه حدوا هـک تـسا ینا "تهیه منبع" از رمنظو 

 .کند درج رکا خصوصی فنی تمشخصا در ،میکنند دـتولی هم به یکدنز هايقیمت و مشابه
 تعاریف. 5

 شوند. فهرست بها تعریف میعناوین و عبارات زیر در این 

از تأسیسات آب  گیرانه خرابی و نیز رفع حوادث خطوط و خرابی تجهیزات  ریزي پیش برداري، برنامهبهرهبه  طمربو يهارکا. نگهداشت: 5-1
شده به منظور  يزیر و به صورت برنامه یفن يها و راهنماها که بر اساس دستورالعمل ییها تیفعالباشد.  شرب و امور مشترکین روستایی می

مناسب و خواسته  طیهمواره در شرا ساتیتاس نیکه ا يباشد، به طور ازیمورد نظر و در وضع مناسب مورد ن ساتیاز تاس يحفاظت و نگهدار
   گردد. ، اطالق میباشند برداري بهره ه) آمادساتیشده (درکوتاه مدت و در طول عمر تاس

برداري، نگهداري و تعمیرات در تأسیسات  حقیقی که داراي تخصص بهره بها اشخاص حقوقی یا پیمانکار نگهداشت: در این فهرست . 5-2
باشند و توسط کارفرما طی فرآیند برگزاري  برداري از مراجع ذیربط مینامه تعیین صالحیت بهره آب شرب روستایی بوده و داراي گواهی

بها منظور از پیمانکار همان  شود. در این فهرست ن پیمانکار نگهداشت شناخته میگردند، به عنوا مناقصه یا ترك تشریفات مناقصه انتخاب می
 پیمانکار نگهداشت است.

باشد. این قبیل کارها عموما در برداري، انجام برخی از کارها نیاز به اخذ مجوز انجام کار از سوي کارفرما میدستور کار: در هنگام بهره .5-3
تواند مشخص  اجراي آن می ه و داراي مقادیر کار و حجم اجرایی بوده، ولی به لحاظ موقعیت مکانی و زمانی، قرارداد پیمانکار لحاظ گردید

باشد. در اینصورت دستور کار به صورت کتبی یا از طریق ارجاع در نرم افزارهاي کارفرما با به اعالم انجام آن از سوي کارفرما  نباشد و نیاز 
مشخصات فنی اجرایی، نام کارفرما، شماره و تاریخ پیمان و شماره و تاریخ دستور کار، از سوي کارفرما به ذکر مشخصات اجرایی، اعم از 

 پیمانکار ابالغ خواهد شد.
هاي چون ساخت شناخته شده و مصوب جهت اجراي کار و دستورالعمل: به مجموعه استانداردها، معیارها و مشخصات فنی و نقشه .5-4

 باشد.شود که در قرارداد پیمانکار لحاظ و این مجموعه به عنوان روش کار میبرداري گفته میرهعملیات اجرایی در به
برداري به منظور تایید عملکرد صحیح پیمانکار به ناظر: کارشناس یا کارشناسان متخصص کارفرما بوده که از شروع عملیات بهره .5-5

 باشد. تاییدات کتبی ناظرین در چارچوب قرارداد داراي اعتبار میشود. دستورات و  میصورت کتبی به پیمانکار معرفی 
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  کلیات

 . هستند یکدیگر مکمل و تفکیک قابل غیر ايجزا ،یفهاح ردشر و فصلها ۀمقدم ت،کلیا د. مفا1
از  کـی هر حدوا يبها، بلکه نیست رکا کامل تمشخصا ةتعیینکنند تنهایی به وکلیات،ها  فصل ۀمقدم در هشد درج موارد و یفهارد ح. شر2

و  اـتبهـفهرس نـیا در هدـش ینـتعی تاـمشخص با و دشو  منجاا فنی تمشخصا و نقشه  طبق ر،کا که ستا ختداپر قابل تیرصو در یفهارد
 .باشد شتهدا مطابقت نظر ردمو یفرد
گیرانه خرابـی و نیـز رفـع حـوادث      برداري، نگهداشت و برنامه پیشبهرهبه  طمربو يهارکا ايجرا  ۀهزین متوسط ،فهرستبها ینا ي. قیمتها3

 ،نسانیوي انیر يگیرراـهکـب و أمینـت ياـههـهزین املـش و دهبو شرب و امور مشترکین روستایی خطوط و خرابی تجهیزات، از تأسیسات آب 

 در اسناد توسط کارفرما تعهد شـده اسـت)،   ها  ز (به استثناي مصالح و تجهیزاتی که تهیه آننیا ردمو مصالح تأمین همچنینو  اربزا و تالآماشین

همچنـین هزینـه   . ستا رکا کاملاي جرا ،کلی رطو بهو   ه،گارکا در الحــ مصنیـروي انسـانی و    یایـجابهج ،مصالح ازيندرابا و حمل ي،گیرربا

 ت. سا هشد پیشبینی فهرستبها نـیا ياـفهـیرد دـحوا ياـبه در رد)وـم بـحس (بر ازي و تنظیمندراه ا هیدرولیکی مقطعی و مایشآز

پراکندگی کـار،    بابت بهاییضافه ا هیچگونهباشد. می نقشه و دستورالعمل طبق ر،کا منجاا ايبر کاملی يها قیمت ،فهرستبها ینا ي. قیمتها4

 را رکا ايجرهاي کم یا زیاد، تعبیه سـوراخ، بـارگیري، حمـل، بارانـدازي و مـوارد دیگـر کـه ا       ع، دهانهتفاار یاعمق سختی زمین، تغییر جنس، 

 نیست. ختداپر قابل ،ستا هشد پیشبینی ضافهبهاا یا بها آن ايبر بها فهرست  ینا در حتاصر به  نچهآ جز ،کند صوـمخص اـی رـمشکلت

ــه ضــریب باالســري، طمربو غا. مب5  شــده رمنظو ن،پیما به منضم رکا ايجرا هزینه آوردبر در تی کهرصو در ه،گارکا نبرچید و تجهیز هزینه ب

ــت.    ،باشد ــت اس ــل پرداخ  ختداپر قابل آن به طمربو مبالغ آورد،بر در هزینهها یا ضریبها ینا پیشبینی معد رتصو در یگرد رتعبا به قاب

  .نمیباشد

 روز هايقیمت با آن مقایسه یا ،یگرد يفهرستها با ین فهرستبهاا ۀمقایس یا ،یکدیگر با ین فهرستبهاا يفصلها ۀمقایس ي ازنتیجهگیر . با6 

  خت نیست.داپر قابل ،ستا هشد تعیین حتاصر نچه بهآ بجز ضافیا جهو یگردمقایسه   عنو هر یا ،قیمت تجزیه به دستناا یا

ــشبراي بر تنها آن دمفا ،ستا هشد داده آوردبر محاسبه هنحواي بر لعملیراستود که فهرستبها ینا از بخش هر . در7   هداخو نافذ آورد آن بخ

 .دبو

و نگهداشت از آبگیر، خطوط انتقال،  برداريمربوط به بهره يهارکا عمومی فنی تمشخصا ،ین فهرستبهادر افنی ت مشخصا از ر. منظو8

ها و تجهیزات  ساختمان کن، وخانه یا پکیج تصفیه آب، شبکه توزیع، مخازن، ایستگاه پمپاژ، چاه، قنات و چشمه، آب شیرینتصفیه

اند و شامل  شدهباشد که از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور و یا وزارت نیرو منتشر الکترومکانیکال تأسیسات آب شرب روستایی می

 باشد. موارد زیر می

 سازمان برنامه و بودجه کشور -116-3استاندارد کیفیت آب آشامیدنی، نشریه شماره  -
 سازمان برنامه و بودجه کشور -133، نشریه شماره هاي آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات خانه تعمیرات تصفیه راهنماي نگهداري و -
 سازمان برنامه و بودجه کشور -134، نشریه شماره اي آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سالمت آنانه خانه یروي انسانی در تصفیهن -
 سازمان برنامه و بودجه کشور -177، نشریه شماره هنماي بهره برداري و نگهداري واحدهاي تصفیه خانه آبرا -
 سازمان برنامه و بودجه کشور -179، نشریه شماره نماي کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنیراه -
 سازمان برنامه و بودجه کشور -318، نشریه شماره هاي آب خانه ستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیهد -
 سازمان برنامه و بودجه کشور  -117-3، نشریه شماره هاي انتقال و توزیع آب شهري و روستایی ضوابط طراحی سامانه -
 رانیا یصنعت قاتیموسسه استاندارد و تحق -1011استاندارد  هیآب، نشر یکیولوژیکروبیم هاي یژگیو -
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  رانیا یصنعت قاتتحقی و استاندارد موسسه – 1053استاندارد شماره  ،یدنیآب آشام ییایمیو ش یکیزیف يهای ژگیو -

 و دمیلگر لوله یا نصب ،نشهاتر حفر ها،گودبرداري مانند ،نیست میسر اًبعد نهاآ کامل سیزربا و دمیشو هپوشید رکا منجاا از پس که عملیاتی
ناظر  با ن،شد  هپوشید از قبل و رکا ايجرا  حین ،هارکا رستود و فنی تمشخصا ،ییاجرا ينقشهها با هاآنمطابقت  باید ،لوله خط مایشآز

 و یا در سامانه مورد قبول کارفرما، ثبت و تأیید گردد.جلسه  رتصوپروژه 

و ایاب و ذهاب عوامل مربوط در محدوده کار براي  مصالح رد)مو (حسب دنکر یسهر و ازيندرابا و کیلومتر 50 تا حمل ي،گیرربا . هزینه9

هزینه حمل جداگانه بیش از این فاصله، ست. ا هشد  پیشبینی فهرستبها  ینا يیفهارد قیمت در برداري، نگهداري و تعمیراتکارهاي بهره

 شود.شده، محاسبه و منظور میبینی تنها براي مواردي که پیش

نمایندگان کارفرما  تأیید به رشسفا از قبلباید  ،فنی  تمشخصا با تطبیق نظر از ز،نیا ردموات تجهیز و مصالح فنی گکاتالو یا نمونه. 10

  .برسد (ناظرین)

 باشد.زمین ریزشی میبه غیر از   مینز  عنو هر از رتعبا این فهرست بها، يهافصل يهایفرد در نظر ردمو مین. ز11

 ايبر و  دهنبو ورمقد  سانیآ به د،گو یا نشهاتر افطرا كخا شیزر علت به ،نقشه طبق آن نکند که دمیشو قطالا مینیز به یزشیر مین. ز12

 کلیش یزر از کهد شو همناسبی کند شیب نچنا با نشهاتر یا و دگیر منجادر آن ا سپرکوبی یا بستبچو مانند خاصی يتمهیدها باید آن، نکند

 .دشو ممانعت كخا

طبیعی   مینز سطح مقور متوسطو  نشهاتر کف مقور بین عتفاار فختال، ااین فهرست بها يفصلها يیفهادر رد ،نشهاتر عمقاز  ر. منظو13

 فختال، انشهاتر عمق د،شو منجاا داريخاکبر تعملیا ،نشهاتر حفر ايبر مسیر زيسا دهماآ رمنظو به که ارديمو. در ستا نشهاتر فطر دو

 . ستا داريخاکبراز  پس نشهاتر فطر دو مینز سطح مقوو ر نشهاتر کف مقور بین  عتفاار

 . ستا هشد مشخصمنضم به قرارداد که توسط کارفرما  ییاجرا يهانقشهدر  که ،ستا نشهاتر کف ضعر ،نشهاتر ضعراز  ر. منظو14

 یا ها يجو ،ندگیربا طریق از دارد  لحتماا که ستا بهاییآ فعو د تخلیه ،حوضچهيهادگو و نشهاتر  خلدا سطحی يهابآ ژپمپا از ر. منظو15

 اردمو. ستاه شد پیشبینی طمربو  يیفهارد در ر،کا ینا هزینه. دشو دگو یا نشهاتر وارد ،مینی)زیرز يها      بآ يستثناا (به ورمجا ينهرها

 مانند د،شو دگو یا نشهاتر خلدا به اره یا محل خرابییود ارجد از آب ذنفو به منجر که آن، مانندو  یادر یا خانهرود با د،گو یا نشهاتر ورتمجا

 شد. هداخو دهستفاا مینیزیرز آب ازتر یرز رکا  ايجرا  يضافهبهاا  يیفهارد از ردمو  حسب بر و هشد  تلقی مینیزیرز هايآب

 در رکا  پیشرفت يکند يهزینهها شامل ،ستا هشد پیشبینی مینیزیرز آب ازتر یرز رکا ايجرا  يضافه بهاا رتبه صو یفهاییکه. رد16

 کارفرما (ناظرین) به تأیید ريموتو تلمبه ده ازستفاا وملز که ستاخت داپر قابل تیرصو در و ستا ريموتو تلمبه باآب  تخلیه و اربدآ محیط

 تعلق د،شو  منجاا مینیزیرز آب ازیر ترز که تعملیا از قسمت آن به ه،شد دیا يیفهارد. دشو مجلس رتصو رکام نجاا ازپس  و برسد

 .دگیر می

 ،ندارند يیگردنقش  و هنددمیل تصاا هم به را آن تمتعلقا یا لوله قطعه دو که ستا میازلو وسایل و )،Joints( تصالیهاا از ر. منظو17

 . شد هدانخو تصالیهاا  شامل تمتعلقا به طمربو يبها ضافها. نهاآ به طمربو يهاهمهر و  پیچ و شرهاوا ،گلند مانند

 رود، می رکا به لوله جهت تغییر یا لوله از بنشعاا گرفتن ،لوله مقطع تغییر ايبر که ستا قطعاتی اعنو) اFittings( تمتعلقا از ر. منظو18

  .ستا قطر گترینربز محاسبه يمبنا ،نددار قطر یک از بیش که تبدیل و راه سه مانند متعلقاتی ردمو در. تبدیل رراه،چها راه، سه ،نوزا مانند

 درج طمربو  يهااردستاندا و نندگازسا يها ولجد در که   ،ستا )Nominal Diameter( نامی قطر بها ین فهرستا در قطر از ر. منظو19

 .باشد هشد مشخص آن جز مگر ،ستا هشد
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 توجه به با که ،ستا مجلسها رتصو و هارکارستود صورت وجود، دریی اجرا ينقشهها در هشد درج دبعاا سساا بر هارکا يگیرازهند. ا20 

 ازهندا ،ستا هشد بینی پیش بها فهرست ینا در يگیر ازهندا ايبر ايهیژو روش که ارديمودر . دمیگیر رتصو ،فصلها مقدمه ت وکلیاد مفا

  .دمیشو  منجاا هشد  تعیین روش به يگیر

 و  قبل  يقطرها  يبها به  توجه با آن، حدوا  يبها ،باشد فهرستبها  ینا يها یفرد در هشد درج لیامتو قطر دو  بین ز،نیا ردمو قطر  . چنانچه21

 .دمیشو محاسبه خطی میانیابی روش به و  آن بعد

 با  مرتبط  تعملیا سایر و زمال ضافیا  يخاکریز و داريبركخا بابت ضافیي اهاهزینهاین فهرست بها  يفصلها  يهایفرد حدوا  يبها . در22

 ست.اه شد رمنظو د،گو یا نشهاتر ت درونعملیا ايجرا ايبر زمال يفضا دیجاا نیز و تمتعلقا ،هاتصالیا  محل  ايبر آن،

 از  ناشی حجم با تغییر مرتبط ضافیا  يهزینهها ري،حفا ارنو مرمت و  خاکی تعملیافهرست بها،  يهافصل يهایفرد حدي وابها . در23

 ست. ا هشد رمنظو كخا نشست و  رمتو

 و يسرندك خا لوله با روي و افطرا ،یرز يخاکریز هزینه تعمیر و رفع حادثه و امور مشترکین، يفصلها يیفهارد حدوا يبها . در24

نمایندگان کارفرما  تشخیص  به چنانچه. ستا هشد رمنظو ،نشهاتر حفر از حاصل كخا با ،نهایی) (خاکریز يسرند كخا روي يخاکریز

 رجخا از مناسب كخا حملو  تهیه يبها ضافها ،نباشد  مناسب  هشد دیا رموا از یک هر منجاا  ايبر  نشهاتر حفر از حاصل يهاكخا (ناظر)،

ري فهرست بهاي رشته انتقال و توزیع آب روستایی حسب مورد بر حفا ارنو  مرمت و خاکی تعملیا فصلاز  ط،مربوي یفهارد طبق ه،گارکا

 . دمحاسبه میشورشته ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري  بهاي پایهاساس فهرست

 از ي،سرند كخا با لوله  روي و افطرا ،یرز يخاکریز  هزینهتعمیر و رفع حادثه و امور مشترکین،   يفصلها  يیفهارد حدوا  يبها . در25

 يسرند كخا يجا به که باشد شتهدا ورتضر ناظر، روستد به یا فنی تمشخصا طبق چنانچه. ستا هشد رمنظو ،نشهاتر حفر از حاصل كخا

 ارمرمت نو و خاکی تعملیا فصل از ط،مربو يیفهارد طبق ،مصالح ینا حمل و تهیه يبها ضافها د،شو دهستفاا يیگرد مناسب مصالح از

 د.شو می محاسبهبهاي رشته انتقال و توزیع آب روستایی ري فهرستحفا

 ،نشهاتر حفر یا داريبردگو از حاصل ضافیا كخا پخش  هزینه تعمیر و رفع حادثه و امور مشترکین ، يها فصل  يها یفرد حدوا يبها . در26

د، شو حمل و آوري جمع یدزا ادمو یا ضافیا كخا باشد زمال چنانچه. ستا هشد پیشبینی ،لوله  خط مسیر ادمتدا در آن دنکر ماهیدهگر یا و

طبق  ه،شد تعیین طنقا در آن تخلیه و  حمل ي،گیرربا آوري، جمع يها هزینه و دشو می منجاا نماینده کارفرما رستود به اًمنحصر رکا ینا ايجرا

   .دمیشو محاسبهتعمیر و رفع حادثه  فصل از ط،مربو يها یفرد

خرید مواد و  فصل نیاز، درو تجهیزات مورد شیرها  ت،متعلقا ،تصالیهاا ،لولهها مانند مقالا بخشی از تهیه ، برايفهرستبها ینا . در27

 طمربو يیفهارد در ست.و یا روش استفاده از مبانی قیمت سایر فهارس پایه مربوط تصریح شده ا گردیده هاي مربوط درج مصالح، ردیف

  ست.ا هشد بینی پیش ،نهاآ ازيندرابا و در هر فاصلهحمل  و يگیرربا هزینه

تعمیر و رفع حادثه و امور  يفصلها يیفهارد در ،نهایی) (خاکریز يسرند كخا روي كخا نکوبید و  پخش ،یختنر يها. هزینه28

 ست.ا شدهبینی  مشترکین پیش

 يبها خاکبرداري مازاد بر احجام نقشه، در هزینه د،شو اجرا ايپله روش به داريخاکبر تعملیا د،یاز يعمقها علت به ،که ارديمو . در29

 گیرد.  حادثه، منظور گردیده و اضافه پرداختی صورت نمیط در فصل تعمیر و رفع مربو يیفهارد حدوا
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هاي تعمیر و یا تعویض خطوط انتقال، شبکه توزیع و تصفیه خانه آب هزینه تهیه آب و کُلر الزم براي هاي فصلدر بهاي واحد ردیف. 30

 باشد.کُلر به عهده کارفرما میبرداري منظور نشده و در صورت نیاز، تامین آب و گندزدایی و شستشوي محل حادثه جهت بهره

کند، به منظور جبران در مواردي که عملیات تعمیر یا تعویض مربوط به فصل سوم به خطوط و شبکه با تأسیسات زیربنایی برخورد می. 31

یر یا تعویض بهایی براي بهاي واحد ردیف تعمهاي ناشی از اجراي کار با وسائل دستی و کاهش بازدهی عملیات تعویض اضافه صعوبت

شود. این اضافه بها براي هر مورد برخورد محاسبه می 50/1، با ضریب الذکر استکه داراي صعوبت فوق مربوط، براي آن قسمت از حادثه

ات عملیات تعویض لوله با تأسیسات زیربنایی موجود و عبور از زیر آن به نحو مناسب، با تایید کارفرما قابل پرداخت است ولی شامل انشعاب

شود. در حالتی که چند مورد از تأسیسات زیربنایی موجود در فاصله نزدیک و مجاور هم قرار گرفته و با تعویض لوله برخورد خانگی نمی

 داشته باشد، تنها معادل یک مورد برخورد در نظر گرفته خواهد شد. 

ها و تأسیسات  ملیات یا جلوگیري از نیروي رانش ساختمانچنانچه، براي حفاظت دیواره ترانشه (جلوگیري از ریزش دیواره در حین ع. 32

 مجاور ترانشه)، با تایید کارفرما، تمهیدات خاصی مانند چوب بست یا سپرکوبی الزم باشد، هزینه مربوط، جداگانه پرداخت خواهد شد.

صور از زمان تحویل تا نصب، به عهده پیمانکار مسئولیت خسارت وارده به تأسیسات زیربنایی یا مصالح کارفرما، بر اثر سهل انگاري یا ق. 33

 باشد.می

برداري، تعمیر و یا تعویض آالت، خودرو، ابزار و لوازم مورد نیاز براي اجراي عملیات بهره. پیمانکار باید نیروهاي انسانی ماهر، ماشین34

کن،  شیرین ب، مخازن، ایستگاه پمپاژ، چاه،قنات و چشمه، آبخانه یا پکیج تصفیه آبرداري از خطوط انتقال و شبکه توزیع، تصفیهبهره يهارکا

روزي براساس شرایط خصوصی پیمان تامین ها و تجهیزات الکترومکانیکال تأسیسات آب شرب روستایی را بصورت شبانه ساختمان آبگیر و

 نماید.

وي انسانی ماهر مورد نیاز جهت پوشش دادن در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و همزمانی حوادث، پیمانکار مکلف به تجهیز نیر. 35

 بها پرداخت خواهد شد. مناسب خواهد بود. بدیهی است بابت این کار هزینه تعمیرات براساس این فهرست

پیمانکار مکلف است نسبت به آموزش و بازآموزي پرسنل تحت امر خود در هر مقطع اقدام نماید و در صورت بوجود آمدن حادثه در . 36

 م آگاهی پرسنل، مسئولیت مستقیماً متوجه پیمانکار است. اثر عد

 پیمانکار مکلف خواهد بود وسایل و ابزار کار جهت تجهیز واحد رسیدگی به حوادث و تعمیرات را تامین نماید.. 37

د، پیمانکار موظف که محل تعمیر شده در مدت کمتر از شش ماه در صورت عدم رعایت اصول فنی مجدداً دچار حادثه گرد در صورتی .38
 باشد.پیمانکار می به انجام تعمیرات بوده و جبران خسارت وارده به تشخیص ناظرین به عهده 

در صورتی که جهت تعمیر یا تعویض خطوط انتقال و شبکه توزیع، تصفیه خانه آب شرب، مخازن، ایستگاه پمپاژ، چاه، قنات و چشمه،  .39
تجهیزات الکترومکانیکال تأسیسات آب شرب روستایی، نیاز به قطع آب باشد، این کار باید با هماهنگی ها و  ساختمان کن، آبگیر و شیرین آب

 کارفرما انجام گیرد.
هاي آسفالت از کاتر مطابق دستورالعمل براي ابعاد و ضخامت برش و تخریب پیمانکار موظف است حسب دستور ناظرین، در محل .40 

ت استفاده نماید. در صورت تخریب آسفالت مازاد بر ابعاد دستورالعمل که مورد تایید کارفرما نباشد هزینه آسفالت تخریب شده مازاد در صور
خواهد بود. در صورتی که تخریب آسفالت بیش از اندازه حد مجاز  وضعیت پیمانکار لحاظ نخواهد شد و هزینه مرمت آن به عهده پیمانکار

 شد، در ابتدا باید از ناظرین اجازه رسمی داشته باشد و مازاد آن هزینه بر عهده پیمانکار است. 
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  کلیات
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
ارفرما خواهد بود. در هاي کتا پایان مراحل رفع اتفاق براساس دستورالعمل حداکثر زمان رفع حادثه از زمان اعالم حادثه به پیمانکار  .41

صورت تاخیر غیرمجاز (به استثناء مواردي که از حیطه اختیارات پیمانکار خارج است مانند عدم قطع آب و ...) که به تایید ناظرین رسیده 
ت پیمانکار باشد به ازاء هر ساعت تاخیر در رفع حادثه طبق هزینه و درصد پیش بینی شده در شرایط خصوصی منضم به قرارداد از مطالبا

 کسر خواهد شد. 

 د:گیر ارقر توجه ردمو باید نیز یرز اردمو د،شو تهیه بطاضو سساا بر باید که تتجلسارصو تنظیم در .42

 ،یــ یاجرا ينقشههادستور کارها حسـب مـورد    سساا بر و تعملیا ايجرا حین در باید پیمان، در هشد تعیین اردمو در تتجلسا. صور42-1
 :باشند یرز تطالعاا قلاحد شامل و شوند تهیه خصوصی فنی تمشخصا، ومیـعم یـفن تصاـمشخ

 ،تجلسهرصو یخرتا و رهشما و نپیما عموضو ن،پیما یخرتا و رهشما ر،پیمانکا ،فرمارکا منا -
 ،تجلسهرصو عموضو رکا ايجرا ايبر زمال فنی تتوجیها و الیلد کرذ- 
 کامل. تجزییا با نقشه ترسیم ر وکا فنی تمشخصا نبیا ،کافی تتوضیحا یهارا- 
 .تعملیا محجاا و یردمقا محاسبه و رکا دننمو همتر-

ــار به فرمارکا توسط بایدت تجلسارصو تمامی. برسد فرمارکار و پیمانکا يمضاا به باید تتجلسار. صو42-2  رتصو در لعماا ايبر پیمانکـــ
 غبالا. نمیباشد دستناا قابل و دهنبو معتبر فرمارکا غبالا فاقدت تجلسارصود. شو غبالا یردمقا خالصه ولجد و رکا عموضو اههمر به ضعیتو

     .نمیکاهدبردار  بهره رپیمانکا يها مسئولیت و اتتعهد از ده ووـب تتجلسارصو و اركمد زيمستندسا رمنظو به فرمارکا توسط تتجلسارصو
د و ابالغ صرفا بـا مسـوولیت و تاییـد بـاالترین     باش شتهدا مطابقت تجلسهرصو عموضو تعملیا ايجرا نماز با باید فرماراک غبالا یخر. تا42-3

 تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می

 زاــ مج سهـتجلرصو غالـبا و یمـتنظ از لـسه) قبـتجلرصو عوـموض با طتباار ه (درشد منجاا رکا بابت ر ازپیمانکا به ختداپر هرگونه .42-4
 .باشد نمی
 ست.ا هشد محاسبه 1397 لسا رمچها ماهه سه يها قیمت يمبنا بر بها فهرست ین. ا43
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 برداری   فصل اول: بهره
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  بهرهفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 برداری   فصل اول: بهره

  مقدمه. 1
باشد. در ادامه تعاریف مربوط به این برداري از تأسیسات آب شرب روستایی می هاي این فصل، مربوط به بهرهمفاد درج شده در ردیف. 1-1

 شود. ها ارائه می فصل، به همراه عملیات تفصیلی ردیف

متناظر درج شده باشد،  فیرد یلیتفص اتیدر جدول مربوط به عمل ها فیانجام مراحل مختلف کار رد نهیهز یبیچنانچه درصد تقر. 1-2
 .ردی گیموقت مورد استفاده قرار م هاي تیپرداخت صورت وضع يمربوط است و برا فیرد اتیشده، نسبت به کل عمل نییدرصد تع

 کار به طور کامل انجام نشده باشد پرداختی صورت نخواهد گرفت. درصد پرداخت، مبناي تصویب نهایی نیست و چنانچه. 1-3
  تعاریف . 2 

مدون به منظور  يها برنامه و مصوبی فیوکی کمي استانداردها ها، دستورالعملي بنابر م کهي مستمر يها  تیفعال مجموعه به برداري: بهره .2-1
 .ندیگو يبردار بهره رد،یگ یم انجامو فاضالب  آب عیتوز و دیتول زاتیو تجه ساتیتأساز  منیا و حیصح استفاده و تیریمد
هاي  شود تا به بهترین صورت ممکن مطابق توصیه سازه و فرآیند، انجام  تواند بر روي تجهیزات، تاسیسات،  هاي که می . اپراتوري: فعالیت2-2

 گویند. هاي عادي، آماده باش، اضطراري و بحرانی عمل کند، اپراتوري  سازنده در حالت

، باز و بسته نمودن ، روشن و خاموش کردنخروجی ، کنترل محصولتجهیزات و مواد مصرفی ها عبارت از پایش، کنترل و تنظیم این فعالیت
هاي تعیین شده در  از محل ها ها، ثبت و گزارش منظم دادهمطابق دستورالعمل جایی تجهیزات و تمیز کردن دستگاه و محیط کار شیرآالت، جابه

 باشد میهاي تعریف شده به افراد مشخص دوره

 .هاي فنی، مهارتی و جسمی براي انجام وظیفه اپراتوري را داشته باشد، اپراتور گویند اپراتور: به شخصی که داراي توانایی 

ها،  ا و صدور فرمان براي هماهنگی مسئولین ذیربط آنبینی مقدار تقاض راهبري: مجموعه اقداماتی که به منظور پایش فرایندها و پیش. 2-3
 شود، راهبري گویند. براي پاسخ به تقاضاي مشترکین انجام می

ها، با استفاده از نیروي بکاربودن آن  ثبت و گزارش: پایش مستمر، بازدید و بررسی وضعیت صحت عملکرد تاسیسات به منظور آماده. 2-4
 متخصص و تجهیزات فنی الزم.

   010101عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .3
 بازدید از چاه براي اطمینان از کارکرد متعارف چاه، ثبت و گزارش لرزش و صداي الکتروپمپ . 3-1
  آمپر، ولتاژثبت و گزارش عملکرد و مقادیر آبدهی چاه،   . 3-2
گیري تأسیسات چاه پس  تحویل هاي جانبی و پایش مستمر و به موقع در محل تأسیسات، خاموش و روشن کردن الکتروپمپ و دستگاه .3-3

 اندازي و تعمیرات از راه
ز هاي سرقت، باز شدن در، خرابی حوضچه و یا اتاقک و انجام اعمال و رفتارهاي غیر متعارف در محوطه تأسیسات (اارایه گزارش . 3-4

قبیل تخلیه زباله، نصب تابلو تبلیغاتی و رفت و آمد مشکوك) و خطرات احتمالی مانند بارندگی در معرض سیل بودن چاه، خرابی جاده 
 دسترسی و قطع برق
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 برداری   فصل اول: بهره
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  بهرهفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 اپراتوري چاه راهبري و  010101ردیف  درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به  -1-1جدول 

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
د درص

 پرداخت
 25 ثبت و گزارش صحت عملکرد تجهیزات چاه  1

2 
 ساتیتأس يریگ لیتحو و یجانب هايخاموش و روشن کردن الکتروپمپ و دستگاه سات،یپایش مستمر تأس

 آمپر، ولتاژآبدهی چاه،  ریمقاد ثبت و گزارش ،راتیتعمي و چاه پس از راه انداز
50 

3 
متعارف در محوطه  ریغ ياتاقک و انجام اعمال و رفتارها ایحوضچه و  یگزارش سرقت، بازشدن در، خراب

 گیر بودن چاه، گزارش خطرات احتمالی سیلساتیتأس
25 

 100 جمع
 

 010102عملیات تفصیلی مربوط به ردیف . 4
 ثبت و گزارش  آوري آب، نظافت محوطه چشمه و کنترل براي اطمینان از آبدهی و نظافت حوضچه جمع  . 4-1
 داران از چشمه مدیریت حق آبه . 4-2
 بررسی خرابی جاده دسترسی، خطرات احتمالی ناشی از بارندگی و تعرض افراد غیر مجاز به حریم چشمه و ثبت و گزارش . 3-4
 ثبت و گزارش وضعیت شیرآالت، اتصاالت و تجهیزات موجود در محل . 4-4
 

 راهبري و اپراتوري چشمه  010102به ردیف درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط  -2-1جدول 

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
درصد 

 پرداخت
 60 ثبت و گزارش آوري آب، نظافت محوطه چشمه و کنترل براي اطمینان از آبدهی و نظافت حوضچه جمع  1
 10 داران از چشمه هماهنگی و تعامل با سایر حق آبه 2

3 
 چشمه میمجاز به حر ریو تعرض افراد غ یاز بارندگ یناش یخطرات احتمال ،یجاده دسترس یخراب یبررس 

 هاآن و ثبت و گزارش وضعیت شیرآالت، اتصاالت و تجهیزات موجود در محل
30 

 100 جمع
 

 010103عملیات تفصیلی مربوط به ردیف . 5

 هاحیوانات) و کنترل سازه قنات و ثبت و گزارش وضعیت آنها (از نظر زباله، الشه قنات، میل قنات و حریم آن کنترل و نظافت . 5-1

 داران از قنات مدیریت حق آبه .5-2

 هابررسی خرابی جاده دسترسی، خطرات احتمالی ناشی از بارندگی و تعرض افراد غیر مجاز به حریم قنات و ثبت و گزارش آن .3-5

 د در محلثبت و گزارش وضعیت شیرآالت، اتصاالت و تجهیزات موجو .5-4
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 برداری   فصل اول: بهره
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  بهرهفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 راهبري و اپراتوري قنات 010103درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -3-1جدول 

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
درصد 

 پرداخت

1 
ها (از نظر کنترل براي اطمینان از آبدهی، نظافت قنات، میل قنات، حوضچه جمع آوري آب، شیر آالت و حریم آن

 هاکنترل سازه قنات و ثبت و گزارش وضعیت آنزباله، الشه حیوانات) و 
60 

 10 داران از قنات هماهنگی و تعامل با سایر حق آبه 2

3 
بررسی و ثبت و گزارش خرابی جاده دسترسی، خطرات احتمالی ناشی از بارندگی و تعرض افراد غیر مجاز به حریم 

 چشمه و گزارش آن به کارفرما
30 

 100 جمع
 
  010201عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .6
 قرائت و ثبت دبی و فشار خروجی ایستگاه پمپاژ .6-1

 ها ثبت و گزارش قدرت مصرفی غیرمعمول، صدا و لرزش هاي غیر معمول پمپ و الکتروپمپ و تأسیسات وابسته و ثبت آن .6-2

 یستگاه پمپاژهاي ا ها با توجه به دستورالعمل خاموش و روشن کردن الکتروپمپ .6-3
 گیري مجدد تجهیزات خراب شده پس از تعمیر ها و تحویلها و پیگیري براي رفع آن گزارش خرابی .6-4

 هاي آن گیر و ثبت و گزارش خرابی کنترل تانک ضربه .6-5

 ازریزي براي اتفاقات احتمالی و آنی، بر اساس تجربیات حاصله و نی پایش مستمر تأسیسات و آگاهی و برنامه .6-6
 

راهبري واپراتوري تاسیسات و شیرآالت ایستگاه پمپاژ به  010201تلف عملیات مربوط به ردیف درصد پرداخت مراحل مخ -4-1جدول 
 لیتر بر ثانیه 25ظرفیت تا 

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
درصد 

 پرداخت

 30 قرائت و ثبت دبی و فشار خروجی ایستگاه پمپاژ 1

2 
صدا و لرزش هاي غیر معمول پمپ، الکتروپمپ و تأسیسات وابسته و   ، کنترلالکتروپمپ هاخاموش و روشن کردن 

 هاثبت و گزارش آن
30 

 30 ها کنترل آمپر و قدرت مصرفی غیر معمول، ضریب قدرت، قدرت مصرفی و ولت و ثبت و گزارش آن 3

 10 کاران ریو تعم رانهیگ شیپ راتیبا گروه تعم یهماهنگو  ساتیمستمر تأسپایش  4

 100 جمع

 
 010202عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .7
 است. 010201شرح تفصیلی این ردیف مانند ردیف  .7-1

 010301عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .8

 سازي وسایل، تجهیزات و نفرات متخصص براي بررسی عینی و ثبت و گزارشتامین و آماده .8-1

 کنترل و پیمایش واحد آبگیري حدفاصل ورودي و خروجی و محدوده آبگیر و ثبت و گزارش .8-2
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 برداری   فصل اول: بهره
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  بهرهفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 گیر و دریچه تنظیم دبیهاي بحرانی اعم از آشغالگیر، دانهکنترل و نظافت محل .8-3

 ارایه گزارش نهایی .8-4
 

 اپراتوري آبگیرراهبري و   010301درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -5-1جدول 

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات 
درصد 

 پرداخت
 30 هاي هیدرولیکی مسیر برداشت آبثبت و گزارش سازه 1
 70 گیر و دریچه تنظیم دبی ثبت و گزارش و نظافت آشغالگیر، دانه 2

 100 جمع
 

 گردد. استفاده می 010201تبصره: چنانچه آبگیر داراي ایستگاه پمپاژ و تأسیسات مشابه باشد از ردیف 
  010303و   010302هاي  عملیات تفصیلی مربوط به ردیف .9
 کنترل مسائل کیفی آب و ثبت و گزارش آن .9-1

 قرائت، ثبت و گزارش پارامترهاي ورودي و خروجی پکیج تصفیه آب .9-2

 هالرزش هاي غیر معمول و ثبت و گزارش آن هاي مربوط، کنترل صدا وبا توجه به دستورالعمل ها خاموش و روشن کردن الکتروپمپ .9-3

 هاي مربوطها، ممبران وکانالشست و شوي صافی .9-4

 تعویض مدیا .9-5

 هاقرائت دبی و فشار خط و ثبت و گزارش آن باز کردن و بستن شیرآالت براي مانور و  .9-6

 هاي آن و ثبت و گزارش آن گیر و خرابی بررسی تانک ضربه .9-7

 وردگی خطوط، شیرآالت و تأسیسات مربوط و ثبت و گزارش وضعیت آنکنترل خ. 9-8

 گیرانه و تعمیرکاران هماهنگی با گروه تعمیرات پیش .9-10

 پایش مستمر تأسیسات . 9-11

 هاي تصفیه آب از قبیل واحدهاي حذف کدورت، حذف فلزات سنگین و نیترات در همین: واحدهاي تصفیه آب با عملکرد مشابه پکیجتبصره
 اند. ها منظور شده ردیف
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 برداری   فصل اول: بهره
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  بهرهفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
لیتر بر ثانیه  10آب با دبی تا  راهبري و اپراتوري تصفیه خانه  010302درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -6-1جدول 

 (پکیج تصفیه آب)

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
درصد 

 پرداخت

1 
میکروبیولوژي، بیولوژي و شیمیایی، وجود اشیا و ماسه بادي مسایل کیفیت آب مانند رنگ، بو، مزه، پارامترهاي  کنترل 

 ها به کارفرمادر آب و ثبت و گزارش آن
10 

 10 قرائت و ثبت دبی و فشار ورودي و خروجی پکیج و گزارش آن  2
 15 قرائت و ثبت آمپر، ضریب قدرت، ولت و قدرت مصرفی پمپ و تأسیسات برقی و گزارش آن 3

4 
هاي غیر معمول و  هاي مربوط و کنترل صدا و لرزشبا توجه به دستورالعمل کردن الکتروپمپ ها خاموش و روشن 

 ثبت و گزارش آن 
15 

 10 هاي مربوط و تعویض مدیاها، ممبران وکانالشست و شوي صافی 5

6 
، خوردگی خطوط، هاي آن گیر و خرابی باز کردن و بستن شیرآالت براي مانور و بررسی دبی و فشار خط، تانک ضربه

 هاشیرآالت وتأسیسات و ثبت و گزارش آن
25 

 15 گیرانه و تعمیر کاران پایش مستمر تأسیسات و هماهنگی با گروه تعمیرات پیش 7
 100 جمع

 
  010401عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .10
 است. 010302شرح تفصیلی این ردیف مانند ردیف . 10-1

 010501عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .11

 هاها و حوضچه شیرآالت و ثبت و گزارش آن پیمایش در مسیر خط (شامل خط لوله و جاده سرویس)، ممیزي شکستگی .11-1

 ها، قفل و سایر وسایل زدگی و سرقت دریچهثبت و گزارش خرابی، سیل .11-2
 و گزارش دبی و فشار خط  باز کردن و بستن شیر آالت براي مانور و ثبت. 11-3

 هماهنگی با مسئوالن مربوط . 11-4
 

 اپراتوري خطوط انتقال آب راهبري و  010501درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -7-1جدول 

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
درصد 

 پرداخت

1 
،کنترل آبزدگی،  رآالتیحوضچه ش ها و یشکستگ يزی)، ممسیخط (شامل خط لوله و جاده سرو ریدر مس شیمایپ

 هاها، قفل و سایر وسایل و گزارش آن سرقت دریچه
35 

 50 باز کردن و بستن شیر آالت براي مانور و ثبت و گزارش دبی و فشار خط 2
 15 هماهنگی با مسئولین تصفیه خانه، ایستگاه هاي پمپاژ در مسیر خط و سایر تأسیسات وابسته و گروه تعمیرات 3

 100 جمع
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 برداری   فصل اول: بهره
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  بهرهفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 010601عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .12

 کنترل سطح آب، تاسیسات حفاظتی، سرریز مخزن و غیره، و ثبت و گزارش .12-1
 باز و بستن نمودن شیرآالت مخزن، حوضچه و مسیر ونت . 12-2

 نظافت اطراف و سقف مخزن و ثبت و گزارش آن .3-12

 همکاري و هماهنگی الزم در محل  .12-4

 ثبت و گزارش ذخیره مخازن .12-5

 پایش مستمر و منظم تأسیسات  .12-6
 

 راهبري و ثبت و گزارش اپراتوري مخازن ذخیره آب و تاسیسات جانبی 010601درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -8-1جدول 

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
درصد 

 پرداخت
 25 و ثبت وگزارش آن  کنترل سطح آب مخزن، سرریز مخزن، نشت مخزن  1

2 
کنترل تاسیسات حفاظتی مخزن شامل درب، قفل، دوربین مداربسته، آژیر و حصارکشی محوطه، خطرات احتمالی و 

 ثبت و گزارش حوادث غیر مترقبه و خرابی جاده دسترسی و 
25 

 25 مسیر ونت و نظافت اطراف و سقف مخزن و ثبت و گزارش آنباز و بستن نمودن شیرآالت مخزن، حوضچه،  3
 25 ايپایش مستمر و منظم تأسیسات، همکاري با گروه تعمیرات و نیز گروه نگهداشت برنامه 4

 100 جمع
 

   010602عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .13
 هاهاي مدیریت فشار و کنترل شبکه بر طبق دستورالعملاجراي برنامه. 13-1

 تنظیم و مانور شیرهاي فشارشکن و سایر شیرآالت. 13-2

 پیگیري و هماهنگی . 13-3

 تهیه سناریوهاي مختلف تامین و اقدام در شرایط مختلف. 13-4

 بررسی تحلیل نقاط ضعف و قوت. 13-5
 

 وزیع آباپراتوري شبکه ت راهبري و   010602درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -9-1جدول 

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
درصد 

 پرداخت
 20 ثبت و گزارش فشار شبکه و جلوگیري از کاهش فشار و قطع آب 1
 20 پایش، ثبت و گزارش فشار نقاط مختلف شبکه، دبی ورودي و خروجی شبکه،  2

3 
تولید و نقاط کم تنظیم شیرهاي فشارشکن، ثبت و گزارش حجم آب ورودي به شبکه و حجم آب مخازن و مقدار 

 فشار و داراي قطع آب
20 

 15 گزارش و پیگیري تعرض به شبکه و انشعابات و برداشت هاي غیرمجاز و صدمه به شبکه  4

5 
بررسی شبکه و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن و ارائه پیشنهاد به کارفرما درخصوص رفع مشکالت احتمالی در 

 توزیع مناسب
25 

 100 جمع
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 برداری   فصل اول: بهره
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  بهرهفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
  010701عملیات تفصیلی مربوط به ردیف . 14
سازي مواد گندزدا از قبیل خیساندن پرکلرین، تهیه محلول کُلر مادر و شارژ سامانه، شارژ مخزن نمک  . پیمانکار موظف است آماده14-1

ولی، گازي و الکترولیز انجام دهد. هاي محلها و تجهیزات وابسته را در تمامی سامانهپمپ  سامانه الکترولیز، و همچنین نظافت مخازن، دوزینگ
 سپس کُلرسنجی براي اطمینان از میزان کُلر باقی مانده تزریقی به شبکه، مطابق دستورالعمل مربوط به انجام رسد. 

اسکاالنت (ضد  آنتیهایی از قبیل تزریق  اي، هیدروکُلریناتور، الکتروکُلریناتور، و همچنین سامانههاي کُلرزن محلولی برقی، قطرهسامانه .14-2
 شوند.  هاي داراي دوزینگ پمپ، مشمول این ردیف میو سایر سامانه pHهاي ها، تنظیم کنندهرسوب) در آب شیرین کن

 010703و  010702هاي عملیات تفصیلی مربوط به ردیف. 15

تمام متعلقات و تجهیزات وابسته، با رعایت را با   UVو زن پیمانکار موظف است راهبري و نظافت تجهیزات گندزدایی به روش ازن .15-1
 ضوابط ایمنی و بهداشت محیط انجام دهد.

 به شرح زیر است: 010704 عملیات تفصیلی مربوط به ردیف. 16

 هاي مربوطدر این ردیف پیمانکار باید از روستاهاي تحت پوشش عملیات کُلرسنجی را مطابق دستورالعمل مربوط انجام دهد و در فرم .16-1
 ثبت و در پایان ماه پس از دریافت تأییدیه از مراجع مربوط، به کارفرما تحویل دهد.

 010801عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .17

 کنترل تاسیسات محوطه فضاي سبز و اعالم خرابی در صورت وجود و ثبت و گزارش آن. 17-1

 آبیاري فضاي سبز محوطه .17-2

 ه فضاي سبزسازي محوطپاکسازي و آماده .17-3

 نگهداري و حفاظت از محوطه فضاي سبز .17-4

 انجام جابجایی خاك، کندن چاله و خاکبرداري به منظور کاشت .17-5

 حمل و استقرار و کاشت نهایی .17-5

 بذرپاشی و اصالح محوطه فضاي سبز .17-6

 کودپاشی و اختالط خاك .17-7

 هاي هرزسم پاشی و دفع علف .17-8

  010802عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .18
ساعته به منظور حراست و حفاظت از تاسیسات آب شرب و جلوگیري از ورود افراد ناشناس  24استفاده از یک نفر نگهبان به صورت . 18-1

 به محل استقرار تاسیسات آب شرب

 حفاظت و نگهبانی سایت مربوط به تاسیسات آب شرب. 18-2

 انی از تاسیسات آب شرب برحسب مورد در هنگام شبحفاظت و نگهب. 18-3

هاي مخابراتی ضبط، ورود اجناس، ورود مصالح به محل سایت تاسیسات  ارایه گزارش روزانه از اقدامات، خرابی، ورود افراد، تماس .18-4
 آب شرب در زمان غیراداري در شب
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 برداری   فصل اول: بهره
 ١٣٩٨ برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠١٠١٠١ راهبری و اپراتوری چاه. ماه -حلقه  ٨۴,۴٠٠  

 ٠١٠١٠٢ اپراتوری چشمه. راهبری و  ماه -دهانه  ۵٠٠,١٢٩  

 ٠١٠١٠٣ راهبری و اپراتوری قنات. ماه -رشته  ۵٠٠,١٢٩  

 ماه -باب  ٠٠٠,١۴۵  
راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآالت ایستگاه پمپاژ به 

 لیتر بر ثانیه. ٢۵ظرفیت تا 
٠١٠٢٠١ 

 ماه -باب  ٢٠٧,٠٠٠  
ایستگاه پمپاژ به راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآالت 

 لیتر بر ثانیه. ۵٠تا  ٢۵ظرفیت 
٠١٠٢٠٢ 

 ٠١٠٣٠١ راهبری و اپراتوری آبگیر. ماه -باب  ۵٠٠,١٠٣  

 ماه -باب  ٢۵٠,٠٠٠,۵  
لیتر بر  ١٠آب با دبی تا  راهبری و اپراتوری تصفیه خانه 

 ثانیه (پکیج تصفیه آب).
٠١٠٣٠٢ 

 ماه -باب  ۴٣٨,٠٠٠,١  
لیتر بر ثانیه  ۵به ازای هر  ٠١٠٣٠٢اضافه بها به ردیف 

 افزایش دبی.
٠١٠٣٠٣ 

 ماه -باب  ٢۵٨,٠٠٠,۵  
مترمکعب  ٣٠اپراتوری آب شیرین کن تا حجم  راهبری و 

 در شبانه روز.
٠١٠۴٠١ 

 ماه -باب  ٣,٩١٨,٠٠٠  
 ١٠ازای افزایش هر   به ٠١٠۴٠١اضافه بهای به ردیف 

 مترمکعب.
٠١٠۴٠٢ 

 ٠١٠۵٠١ اپراتوری خطوط انتقال آب. راهبری و  ماه -کیلومتر ١٧,١٠٠  

 ماه -باب  ٣٨,٨٠٠  
راهبری و ثبت و گزارش اپراتوری مخازن ذخیره آب و 

 تاسیسات جانبی.
٠١٠۶٠١ 

 ٠١٠۶٠٢ اپراتوری شبکه توزیع آب. راهبری و  ماه -کیلومتر ٢٠,٧٠٠  

 ماه -دستگاه  ٠٠٠,١,٠٣۴  
محلولی برقی، گازی، راهبری و اپراتوری دستگاه کلریناتور 

 سازی مواد گندزدا به همراه ک�لر سنجی. الکترولیز و آماده
٠١٠٧٠١ 

 ماه -دستگاه  ۴٢٢,٠٠٠,١  
های  -راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه

 زنی. ازن
٠١٠٧٠٢ 

 ٠١٠٧٠٣ .UV های راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه ماه -دستگاه  ۵٠٠,١٢٩  

 ٠١٠٧٠۴ کلرسنجی از روستاهای تحت پوشش. ماه -مورد  ۶۴,۶٠٠  

 ٠١٠٨٠١ انجام خدمات فضای سبز. مترمربع ۵,۶۶٠  

 ٠١٠٨٠٢ حفاظت و نگهبانی از تاسیسات. روز -باب  ۶٠١,٠٠٠  
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 ای فصل دوم: نگهداشت برنامه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 ای فصل دوم: نگهداشت برنامه

 . مقدمه1
باشد. در ادامه تعـاریف مربـوط بـه ایـن     هاي این فصل، مربوط به نگهداري از تأسیسات آب شرب روستایی میمفاد درج شده در ردیف. 1-1

 شود. ها ارائه می تفصیلی ردیففصل، به همراه عملیات 

ها در جدول مربوط به عملیـات تفصـیلی ردیـف متنـاظر درج شـده باشـد،        . چنانچه درصد تقریبی هزینه انجام مراحل مختلف کار ردیف1-2
عملیـات  گیرد. هاي موقت مورد استفاده قرار میدرصد تعیین شده، نسبت به کل عملیات ردیف مربوط است و براي پرداخت صورت وضعیت

 .باشد هاي این فصل به قرار زیر میتفصیلی مربوط به ردیف
 درصد پرداخت، مبناي تصویب نهایی نیست و چنانچه کار به طور کامل انجام نشده باشد پرداختی صورت نخواهد گرفت.. 1-3
 . تعریف2
 اي. نگهداشت برنامه2-1

اي گوینـد. در ایـن نـوع فرآینـد،     گیـرد، نگهداشـت برنامـه   أسیسـات انجـام مـی   بودن تجهیزات و ت هاي که براي حفظ آماده به مجموعه فعالیت
هـا و  یابـد و بـه موقعیـت تجهیـز، ریسـک      سنجی موضوعیت می اي، شناسایی وضعیت با ترموگرافی، یا ارتعاشهایی نظیر بازرسی دوره فعالیت
ها در زمـان معـین، یـا صـرفا      عین، یعنی تعویض قطعات یا دستگاهگیرانه براساس زمان م ها نیز توجه دارد. این تعریف با نگهداشت پیشهزینه

 ها) تفاوت دارد. براساس وضعیت (اقدام براي تعویض قطعات یا دستگاه بر اساس شناسایی وضعیت آن
  020105تا  020101عملیات تفصیلی مربوط به ردیف . 3
 گیرد: جریان موارد ذیل صورت می به طور اختصاصی در حوضچه کلیه شیرآالت و حوضچه اندازه گیري .3-1

 بازدید و ثبت و گزارش و بررسی صحت نقشه هاي همچون ساخت،   .3-1-1

سطح زمین باشد و ورود و خروج پرسنل، بـاز و بسـته نمـودن شـیرآالت بـه       اي صورت گیرد که هم جایی دال حوضچه به گونه جابه .3-2-1
 سهولت انجام شود.

ها و خاك و آب موجود از درون حوضچه تخلیه گردد به صورتی که زیر شیرآالت و اتصاالت خالی و یا بـه   در هر بازدید کلیه نخاله .3-2-2
 مصالح ساخت برسد 

 .. نظافت اتصاالت بر طبق دستورالعمل انجام شود3-2-3
 هانشتی شیرآالت، و ثبت گزارش آن هاي سطحی و یا زیرزمینی یابررسی آب موجود در حوضچه به لحاظ نفوذ آب .3-2-4

 بندي و پالستر گزارش شود. بندي، ریزش دیواره و ... بررسی و در صورت نیاز به عایق ها از نظر پالستر، عایق وضعیت دیواره .3-2-5

قابل رویت و امکان مـانور شـیر    سانتی متر از سارنیک شیر  10 اي انجام گیرد نظافت حوضچه به گونه 1×1هاي با ابعاد تا تبصره: براي حوضچه
 فراهم باشد.

 گیرد:شیرآالت موارد ذیل صورت می به منظور سرویس کامل (mt)اي مکانیکال نگهداشت برنامه . در خصوص 3-2

 هاو ثبت گزارش آن ...) شیر و سطح گردگیري(شیر  . نظافت3-2-1

شیر و ثبت گـزارش   بودن روان شیر،کنترل عملکرد صحت  شیر، کنترل مودنن بسته نمودن و باز شیر، مانور شیر، روانکاري . آچارکشی3-2-2
 هاآن

 ظـاهري  نشـتی، وضـعیت   لحـاظ  به ظاهري شیر، وضعیت بودن بند آب آب، کنترل ها،کالهک و بدنه، نشتی فلنج و ها اتصال . بازدید3-2-4
 هاشیر و ثبت گزارش آن محور شیر، روانکاري غیرعادي صداي و رنگ، لرزش خوردگی، پوشش لحاظ به شیر

یکطرفه عالوه بر موارد بیان شده موارد ذیل صـورت   شیرآالت کامل به منظور سرویس (mt)اي مکانیکال . در خصوص نگهداشت برنامه3-3
 گیرد:  می
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 ای فصل دوم: نگهداشت برنامه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 بسـته  هنگـام  در شیر دیسک ضربه صداي شیر، بررسی و بازوي شیر، خارمحور محور اتصال محل نشتی اهرم، بازدید پین . روانکاري3-3-1

 هاشدن و ثبت و گزارش آن

 ها. و ثبت و گزارش آن..و خوردگی فرسودگی، استحکام، نظر از شیر وزنه و وزنه  بازوي . بازدید3-3-2

 کالهـک  تخلیه هوا عالوه بر موارد بیان شده، بازدیـد  شیرآالت  کامل به منظور سرویس (mt)اي مکانیکال . در خصوص نگهداشت برنامه3-4
 شکستگی ضروري است. یا داشتن ترك نظر از رشی

عـالوه بـر مـوارد بیـان شـده       PV-آب کنتـرل فشـار    شیرآالت  کامل به منظور سرویس (mt)اي مکانیکال . در خصوص نگهداشت برنامه3-5
 ضروري است.  

 هـاي  لولـه  پـایلوت، بازدیـد   صـافی  بازدیـد پایلوت،  یکطرفه شیر پایلوت، بازدید خروجی و ورودي شیر پایلوت، بازدید کامل . بازدید3-5-1
   پایلوت شیرآالت و پایلوت اتصاالت پایلوت، کشی پایلوت، آچار صافی کاري پایلوت، تمیز

 شیر  کالهک و کالرها و ها فلنج اتصاالت، کلیه کشی ، آچار)مانومتر(فشارسنج . بازدید3-5-2

 نمودن بسته باز و مرجع،  رقم با آن مقایسه و فشارشکن شیر خروجی و ورودي فشار گیري، ثبت و گزارش  اندازه مدار فرمان، . بازدید3-5-3
 شیر فشارشکن. شیر فشارشکن، تنظیم خروجی و ورودي شیرهاي

شود. بـراي شـیرهاي درصـدي بررسـی در      برقی شیرآالت: عملگر برقی با تزریق جریان تست و ثبت و گزارش می در خصوص عملگر  .3-6
 درصد انجام شده و گزارش شود. در صورت کارکرد نامناسب و یا با سر و صدا موضوع گزارش شود. 100و  50، 25فواصل صفر، 

ازاي هر مورد مـانور   باشد بههاي شبکه میفلکه بندي و توزیع عادالنه آب در مواقع بحران که نیاز به باز و بسته کردن شیر عملیات جیره :تبصره
 گردد و بهاي مربوط به تمیز کردن حوضچه شیرآالت از آن کسر خواهد شد.ه میهاي فوق محاسبشیرآالت از ردیف

  020401عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .4
کند تعریف شـده اسـت. در مرحلـه بـرآورد در صـورت       گندزدایی می لیتر بر ثانیه را  15ي کلریناتوري که تا دبی این ردیف براي سامانه .4-1

لیتـر بـر ثانیـه در نظـر      5شود. کسـر   درصد به بهاي ردیف اضافه می 20لیتر بر ثانیه، معادل 5افزایش دبی بیش از این مقدار، به میزان دبی هر 
 شود.   گرفته نمی

  020402صیلی مربوط به ردیف عملیات تف .5
کنـد تعریـف شـده اسـت. در مرحلـه بـرآورد در        گندزدایی مـی  لیتر بر ثانیه را  10ي هیدروکلریناتوري که تا دبی این ردیف براي سامانه .5-1

لیتر بر ثانیـه در   5د. کسر شو درصد به بهاي ردیف اضافه می 20لیتر بر ثانیه، معادل 5صورت افزایش دبی بیش از این مقدار، به میزان دبی هر 
 شود. نظر گرفته نمی

  020403عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .6
ها، بازدید از کـارکرد هیترهـاي   زدگی آن بررسی عدم ورود آب به دستگاه کلریناتور، بررسی وضعیت شیرآالت کُلرزنی و عدم نشتی و یخ.6-1

مسیر ورودي کُلر (هفتگـی) بـاز و بسـته کـردن تمـامی       )change over(د شیرهاي برقی شده در مسیر تزریق کُلر (روزانه)، کنترل عملکر نصب
هـا، جهـت   شیرآالت متصل به کلریناتور، کنترل و جلوگیري از خوردگی تمامی سامانه کلریناتور و اتصاالت و شیرآالت و ثبـت و گـزارش آن  

صـورت گیـرد و    خرابـی در هـر یـک از ایـن قطعـات اقـدامات الزم        باید بازگردد و در صورت وجود سرویس و نگهداري دستگاه کلریناتور 
 هاي مربوط به آن ثبت گردد. گزارش

در خصوص انژکتور سامانه کُلرزنی نظافت ظاهري انژکتور، تمیزکاري فیلترهاي قبل از انژکتور، باز و بسته کردن تمامی شیرآالت متصـل   .6-2
 هابه انژکتور و ثبت و گزارش وضعیت آن

 20لیتـر بـر ثانیـه،     5گندزدایی می کند تعریف شده است و به ازاي افـزایش هـر    لیتر بر ثانیه را  20اي که تا دبی  ین ردیف براي سامانها .6-3
 گردد. درصد این ردیف به عنوان اضافه بها به آن اضافه می

  020404عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .7
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 ای فصل دوم: نگهداشت برنامه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
این ردیف بررسی عملکرد، سالمت وضعیت سل الکترولیز، پمـپ تزریـق، مکنـده هیـدروژن، ونـت، مخـازن آب و نمـک و آب ژاول،         .7-1

 گردد.را شامل می گیري، مسیر تزریق کُلر و .... ها و تابلوهاي برق، سختیفیتینگ

 20لیتـر بـر ثانیـه،     5کند تعریف شده است و به ازاي افـزایش هـر    گندزدایی می لیتر بر ثانیه را  20اي که تا دبی  این ردیف براي سامانه .7-2
 گردد. درصد این ردیف به عنوان اضافه بها به آن اضافه می

  020405عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .8
آن به کارفرمـا را   و شوي المپ، کنترل مسیر جریان برق، اتصاالت، مسیر ورود و خروج آب و ثبت و گزارش بازدید از عملکرد، شست .8-1

 شود.شامل می
  020406عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .9
، محـافظ  سـامانه  ،محافظ جعبه ،خنک کن سامانه زن از قبیل کمپرسور، پمپ، سل، انژکتور،  این ردیف بازدید و کنترل عملکرد سامانه ازن .9-1

 گردد.ها را شامل میعیت آنو دیگر تجهیزات مربوط و ثبت و گزارش وض دیجیتالیکنترل سامانه 
  020407عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .10
. این ردیف کنترل مخزن سود، مدیاها، پمپ هوا، پمپ تزریق سود سوزآور، تابلو برق، سنسورها، اتصاالت و شیرآالت سود و هوا، محل 10-1

 شود.می ذخیره سود جامد، بررسی درصد خلوص سود و ... و ثبت و گزارش آن را شامل

 020501عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .11

 وضعیت ظاهري تابلو و سرویس آن . بررسی11-1
 پارچه و قوي دمنده و مکنده فن از استفاده با تابلو . نظافت11-2
   فیوز پایه و اصلی کلید وضعیت . بازرسی11-3
 کارکرد صحت نظر از فیوز وضعیت . بررسی11-4

 )قدرت مدار( ها شین و تابلو التاتصا کلیه . آچارکشی11-5
 ... ) و فازها جریان گیري اندازه(  خازن . تست11-6

 لزوم  درصورت سرویس از بعد و قبل تابلو از . ترموگرافی11-7

 فاز و تنظیم مقادیر حدي شده تایمر، بی متال و کنترل  SETبازدید مقادیر کار  .11-8

     افزار.  نرم به اطالعات ورود و مگر توسط ها کابل عایقی مقاومت گیري . اندازه11-9
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 ای فصل دوم: نگهداشت برنامه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 کیلووات 30نگهداري و سرویس تابلوهاي برق تا  020501 درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف -1-2جدول 

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
ــد  درصـ
 پرداخت

 10 تابلو ظاهري وضعیت بررسی 1
 10 پارچه و قوي دمنده و مکنده فن از استفاده با تابلو نظافت 2
 10 کنتاکتورها سرویس و غیره و صدا نظر از کنتاکتورها وضعیت بررسی 3
 10 فیوز پایه و اصلی کلید وضعیت بازرسی 4
 10 کارکرد صحت نظر از فیوز وضعیت بررسی 5
 10 )قدرت مدار( هاشین و تابلو اتصاالت کلیه آچارکشی 6
 10 ... ) و فازها جریان گیري اندازه(  خازن تست 7
 10 لزوم درصورت سرویس از بعد و قبل تابلو از ترموگرافی 8
 10 شده تایمر، بی متال و کنترل فاز و تنظیم مقادیر حدي SETبازدید مقادیر کار  9
 10 افزار نرم به اطالعات ورود و مگر توسط ها کابل عایقی مقاومت  گیري اندازه 10

 100 جمع
 

  020503عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .12
 کنترل ظاهري و ثبت و گزارش موارد مربوط .12-1
ثبت و گزارش درجه حرارت با توجه به رده عایقی، کنترل شده و در صورت افزایش شدید دماي کاري، الکتروموتور خاموش و اطالع  .12-2

 رسانی فوري صورت گیرد.

 بررسی فیزیکی تجهیزات .12-3

 کننده   ها و بدنه الکتروموتور، نحوه کم شدن غیرعادي دور، لرزش غیرعادي و یا تراوش روانگزارش افزایش غیرعادي دماي کابل .12-4

 الکتروپمپ شیمیایی موارد زیر رعایت گردد: در خصوص  .12-5
خـوردگی، شکسـتگی و پوشـش     مشاهده تمامی سطوح مخزن، در صورت وجود نشتی بررسی و گزارش شود، سطوح از لحاظ ترك .12-5-1

 هاها، تعویض روغن تجهیز و ثبت و گزارش آن بررسی و در صورت نیاز گزارش شود، کنترل سطح روغن تجهیز، وضعیت دماي بیرینگ
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 ای فصل دوم: نگهداشت برنامه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 نگهداري و بررسی عملکرد الکتروموتور و الکتروپمپ 020503 فیمربوط به رد اتیدرصد پرداخت مراحل مختلف عمل -2-2جدول 

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
ــد  درصــ

 پرداخت

 15 کنترل ظاهري نظافت، بررسی روغن ریزي، لق بودن محور و صداي غیرعادي و ثبت و گزارش موارد مربوط 1

 10 بررسی مقادیر ثابت شبکه در محل شامل ولتاژ، فرکانس، ضریب قدرت شبکه 2
 15 ها گزارش شود.تعویض آن شوهاي حساس و در صورت نیاز ها و کابل بررسی اتصاالت و سرکابل 3

 10 اهم در صورت باال بودن گزارش شود.  2بررسی وضعیت اتصال زمین تابلوها کمتر از  4

5 
ثبت و گزارش درجه حرارت با توجه به کـالس عـایقی، کنتـرل شـده و در صـورت افـزایش شـدید دمـاي کـاري،          

 الکتروموتور خاموش و اطالع رسانی گردد.
10 

 15 سوزي، الکتروموتور خاموش شده و موضوع گزارش شود. مشاهده بوي سوختگی، جرقه، شعله و آتشدر صورت  6

7 
کننده الکتروموتور، در صورت وجود هر کدام از موارد فوق ، الکتروموتور  بررسی لرزش غیر عادي و یا تراوش روان

 خاموش شده و موضوع گزارش شود.
15 

8 
بدنه الکتروموتور گزارش شود، نحوه کم شدن غیرعـادي دور گـزارش شـود،لرزش     ها و افزایش غیرعادي دماي کابل
 کننده گزارش شود. غیرعادي و یا تراوش روان

10 

 100 جمع
 

  020504عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .13
ها، اتصاالت و زنجیر جرثقیـل، نظافـت جرثقیـل و ثبـت و      کنترل عملکرد و نحوه استقرار جرثقیل، تمیزکاري و روانکاري تمامی یاتاقان .13-1

 گزارش وضعیت آن
 کنترل ریل و نگهدارنده ریل و گزارش وضعیت آن ها .13-2

 عیت آن هاکنترل روغن گیربکس جرثقیل و تعویض آن در صورت نیاز ثبت و گزارش وض .13-3
 

 سرویس و نگهداري جرثقیل سقفی  020504فیمربوط به رد اتیدرصد پرداخت مراحل مختلف عمل -3-2جدول 

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
ــد  درصــ

 پرداخت

1 
کنترل عملکرد و نحوه استقرار جرثقیل، تمیزکاري و روانکاري تمامی یاتاقاتها، اتصاالت و زنجیـر جرثقیـل، نظافـت    

 گزارش وضعیت آنجرثقیل و ثبت و 
40 

 20 هاآن تیو گزارش وضع لیو نگهدارنده ر لیکنترل ر 2
 40 هاآن تیثبت و گزارش وضع ازیآن در صورت ن ضیو تعو لیجرثق ربکسیکنترل روغن گ 3

 100 جمع
 

 
 

 
 

 

٢١  
 

 



 ای فصل دوم: نگهداشت برنامه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
  020505عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .14
باشند باید از نزدیک کنترل نموده و نباید داراي صداي غیرعادي ناشی از اجزاي مکـانیکی و یـا    که کمپرسورها در حال کار می در حالی .14-1

برقی آن باشد و همچنین فشارسنج واقع بر روي سرچ تانک نیز از لحاظ کنترل فشار هواي داخل تانک را باید کنترل نمـوده و وضـعیت آن را   
 .گزارش نماید

هـاي آن در هنگـام حرکـت لَـق بزنـد و همچنـین از لحـاظ         هاي انتقال قدرت از الکتروموتور به کمپرسور نباید در داخـل پـولی   تسمه .14-2
شکل آن نیز باید بررسی گردند. میزان سـفتی   Vهاي سطح مقطع  هاي زیاد بر روي سطح آن یا از بین رفتن دندانه فرسودگی یا عدم ایجاد ترك

توان از طریق ساید گالس واقع بر روي آن چـک نمـوده کـه     ها نیز چک شود، سطح روغن گیربکس کمپرسورها را می هاي آلن خور فولی پیچ
تور و همچنین از محل شافت از محل سه پیچ واقع بر روي گیربکس الکترومو باید سطح روغن در باالي نشانگر قرمز رنگ ساید گالس باشد، 
هـا   گونه نشتی روغن نباید مشاهده گردد. در صورت وجـود نشـتی بایـد پـیچ     خروجی از آن که پولی بر روي آن قرار دارد، کنترل شده و هیچ

بت و فـوراً  ث ها کنترل و در صورت نیاز به تعویض یا تعمیرکاسه نمد شافت خروجی گزارش وضعیت تنظیم ومجدداً سفت شده و یا واشر آن
 اطالع رسانی صورت پذیرد. 

 تنظیف و تمیزکاري و خارج کردن فیلتر از محل نصب  .14-3
 کاري و سرویسروغن .14-4

 
 ، سرویس و نگهداري کمپرسور هوا 020505ردیف مربوط به  اتیدرصد پرداخت مراحل مختلف عمل -4-2 جدول

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
ــد  درصــ

 پرداخت

 50 کمپرسورها، فشارسنج سرچ تانک، ثبت و گزارش آنکنترل ظاهري  1

 25 تنظیف و تمیزکاري کلیه سطوح کمپرسورها و خارج کردن فیلتر 2
 25 روغن کاري و سرویس 3

 100 جمع
 

 : 020601عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .15

هاي کلریناتور و انبار پرکلرین با در این ردیف وسایل نظافت شوینده، جارو تی و ... لحاظ شده است و بر اساس این ردیف اتاقک .15-1
 باید در طول ایام ماه همیشه تمیز باشد. سیلندر گاز کُلر 

  020602عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .16
که  هاي هرز، خاك و نخاله، کودهاي حیوانی و... پاکسازي شود به طوريأسیسات از علفبر اساس این ردیف بایدکل محوزه محصور ت .16-1

 گونه عوارضی براي پناهگاه جوندگان و خزندگان نداشته باشد.محوطه هیچ
 د.متر مربع به ازاي افزایش مساحت به نسبت مساحت و هزینه این ردیف محاسبه و پرداخت گرد 400هاي بیش از براي محوطه .16-2
  020603عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .17
باشد مگر به دستور کارفرما مسیر نظافت حریم مترمربع به مرکزیت نوع تأسیسات می  300این ردیف برآورد انجام شده براي  بر اساس  .17-1

 تأسیسات عوض گردد.
 مساحت و هزینه این ردیف محاسبه و پرداخت گردد. متر مربع به ازاي افزایش مساحت به نسبت 300هاي بیش از براي محوطه .17-2
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 ای فصل دوم: نگهداشت برنامه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
  020604عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .18
 این ردیف نظافت تأسیسات برقی دقت شود حداالمکان به صورت خشک و بدون استفاده از آب صورت پذیرد. در  .18-1
  020701عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .19
دا در این ردیف براي وانت با راننده آموزش دیده لحاظ شده است و از حمل پرکلرین با موتور سیکلت و حمل پرکلرین و مواد گندز .19-1

 وسایط نقلیه غیر استاندارد پرهیز گردد.
  020702عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .20
رد شده است و نیاز است وانت شرایط با وانت و راننده آموزش دیده برآو . این ردیف براي حمل سیلندر به صورت رفت و برگشتی 20-1

 . کامل حمل سیلند به صورت ایستاده را داشته باشد

  020802و  020801هاي عملیات تفصیلی مربوط به ردیف .21
جهت نمونه برداري ثبت و گزارش کیفیت آب کلیه هزینه هاي نیروي انسانی، حمل و نقل و لوازم و تجهیزات در نظر گرفته شده  .21-1

 است.

   020906و  020903و  020901هاي عملیات تفصیلی مربوط به ردیف .22
کلیه عملیات هماهنگی و اطالع رسانی به مشترکین، مسئولین در راستاي قطع آب در این ردیف لحاظ شده است. تمامی تجهیزات  .22-1

براي آب خام و کُلر، جارو، نردبان، ماسک تنفسی و  مورد نیاز جهت شست و شو و گندزدایی مخازن از قبیل مخزن تهیه کُلر مادر، واتر جت
 کپسول اکسیژن و .... در این ردیف لحاظ شده است.

موضوع شستشو و گندزدایی مخازن هوایی، به ازاي افزایش هر مترمکعـب حجـم مخـزن، معـادل نـیم       020906در مورد ردیف شماره  تبصره: 
 .گردددرصد بهاي واحد ردیف به حجم مازاد اضافه می

  020904عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .23
والي نیز  ، شامل استفاده از هوا به وسیله کمپرسور براي متالشی نمودن رسوبات گل020903در این ردیف عالوه بر عملیات ردیف  .23-1
 باشد که باید لوله از رسوبات کامالً تمیز گردد.می
  021001عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .24
 گیري حداقل جریان از این ردیف استفاده گردد. به منظور دبی سنجی شبانه به منظور اندازه .24-1
  021101عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .25
 کاري اجزائ مختلف و تجهیزات مربوط کاري و روغن آچارکشی ، گریس .25-1
 تورپمپ انژک Sealing Oil کنترل روغن کمپرسورهاي برقی و بنزینی،  .25-2

 استارت و روشن نمودن کمپرسورهاي برقی و بنزینی .25-3

 کنترل فشارهوا در کپسول هاي باد و تخلیه رطوبت آن ها .25-4

 کنترل روغن توربوشارژسمت کمپرسور و توربین .25-5

 کنترل سطح روغن درون کارتر، پداستال بیرینگ، ( الینرها) و دیزل .25-6

ها، ولتاژهاي خطوط ورودي  (آب شیرین) از نظر فشار و دبی و صحت عملکرد، شارژر و آب مقطر باطريکنترل منبع آب مدار بسته  .25-7
 برق شهر

شیر منبع اصلی  ) ، و Oil coolerکننده ( ) ، روغن خنکHeat exchanger( کنترل وضعیت تمامی شیرهاي ورودي و خروجی، مبدل  .25-8
 تغذیه کننده منابع آب مدار بسته

 هاي حفاظتی ل فشار هواي کمپرسور مربوط به قطع و وصل دژنگتور تابلو و رلهکنتر .25-9

 منابع موقت و اصلی سوخت ، حرارت اگزوزها و  Over Speedکنترل سامانه ایمنی دیزل ژنراتور شامل حرارت آب، فشار روغن و  .25-10
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 ای فصل دوم: نگهداشت برنامه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 هاي دود و هوا فیلرگیري سوپاپ .25-11

 تست و در صورت نیاز تنظیم سوزنهاي انژکتور .25-12

 کنترل و اندازه گیري میزان تغییر شکل میل لنگ به کمک ساعت .25-13

 در صورت نیاز Oil coolerو  Heat exchanger سرویس و رسوب گیري  .25-14

 ساعت کارکرد 200بعد از  تعویض روغن  .25-15

 روغن (فیلتر سانتریفیوژ) و فیلترهاي گازوئیل و روغن سرویس و تعویض فیلتر هاي مخصوص تصفیه .25-16

 هااي و زیر بار بردن آن استارت دیزل ژنراتورها بصورت دوره .25-17

 نظافت عمومی محوطه دیزل ژنراتورها و دیگر فضاهاي خارجی مربوط  .25-18

کنترل کلیه قسمت هاي دستگاه از نظر نشتی آب ،گازوئیل، گاز و غیره، کنترل آب رادیاتور دیزل، سوخت در منابع گازوئیل، کارکرد  .25-19
 هیتر، فشار روغن و دماي آب هنگام کارکرد دستگاه

 هاي هوزینگ فن رادیاتور گریس کاري بلبرینگ .25-20

 چک کردن تابلو کنترل مولد ژنراتور آزمایش سامانه ایمنی دیزل ژنراتور و  .25-21

 نظافت اطاقک شستشوي ژنراتور با گازوئیل .25-22
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 ای فصل دوم: نگهداشت برنامه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 نگهداري و سرویس دیزل ژنراتور 021101 فیمربوط به رد اتیدرصد پرداخت مراحل مختلف عمل -5-2 جدول

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
درصد 
 پرداخت

 10 تجهیزات مربوط، ثبت وگزارش آنآچارکشی ، گریسکاري و روغنکاري اجزائ مختلف و  1

 5 پمپ انژکتور، ثبت وگزارش آن Sealing Oil روغن کمپرسورهاي برقی و بنزینی،  کنترل 2

 3 استارت و روشن نمودن کمپرسورهاي برقی و بنزینی 3

 5 فشارهوا در کپسول هاي باد و تخلیه رطوبت آن ها، ثبت وگزارش آن کنترل 4

 3 روغن توربوشارژسمت کمپرسور و توربین، ثبت وگزارش آن کنترل 5

 8 سطح روغن درون کارتر،پدستال بیرینگ، ( الینرها) و دیزل، ثبت وگزارش آن کنترل 6

7 
ها، ولتاژهـاي   منبع آب مدار بسته ( آب شیرین ) از نظر فشار و دبی و صحت عملکرد، شارژر و آب مقطر باطري کنترل

 ثبت وگزارش آن شهر،خطوط ورودي برق 
5 

8 
شـیر منبـع اصـلی     و  ) Oil cooler( مبـدل،  )Heat exchanger(  وضعیت تمامی شیرهاي ورودي و خروجـی  کنترل

 تغذیه کننده منابع آب مدار بسته، ثبت وگزارش آن
5 

 3 آنثبت وگزارش  تابلو و رله هاي حفاظتی، فشار هواي کمپرسور مربوط به قطع و وصل دژنگتور کنترل 9

10 
منابع موقت و  ، حرارت اگزوزها و Over Speedفشار روغن و  –سامانه ایمنی دیزل ژنراتور شامل حرارت آب  کنترل

 ، ثبت وگزارش آناصلی سوخت
5 

 3 فیلرگیري سوپاپهاي دود و هوا 11

 3 هاي انژکتور تست و در صورت نیاز تنظیم سوزن 12

 3 شکل میل لنگ به کمک ساعت، ثبت وگزارش آنو اندازه گیري میزان تغییر کنترل  13

 3 در صورت نیاز Oil coolerو  Heat exchanger سرویس و رسوب گیري  14

 3 ساعت کارکرد، ثبت وگزارش آن 200بعد از  تعویض روغن  15

16 
ثبت وگـزارش  سرویس و تعویض فیلتر هاي مخصوص تصفیه روغن ( فیلتر سانتریفیوژ) و فیلترهاي گازوئیل و روغن، 

 آن
5 

 3 هااي و زیر بار بردن آن استارت دیزل ژنراتورها بصورت دوره 17

 8 نظافت عمومی محوطه دیزل ژنراتورها و دیگر فضاهاي خارجی مربوط ، ثبت وگزارش آن 18

19 
آب رادیـاتور دیـزل، سـوخت در منـابع      کنترلتمامی قسمت هاي دستگاه از نظر نشتی آب ،گازوئیل،گاز و غیره،  کنترل

 گازوئیل، کارکرد هیتر، فشار روغن و دماي آب هنگام کارکرد دستگاه، ثبت وگزارش آن
8 

 3 هاي هوزینگ فن رادیاتور، ثبت وگزارش آن گریس کاري بلبرینگ 20

 3 وگزارش آنچک کردن تابلو کنترل مولد ژنراتور، ثبت  آزمایش سامانه ایمنی دیزل ژنراتور و  21

 3 نظافت اطاقک شستشوي ژنراتور با گازوئیل 11
 100 جمع
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 ای فصل دوم: نگهداشت برنامه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ماه -دستگاه  ۵٠٠,٢١٠  
با ابعاد  بازدید و مانور شیرآالت به همراه نظافت حوضچه 

 و کوچکتر. ١×١
٠٢٠١٠١ 

 ماه -دستگاه  ٢٨٨,٠٠٠  
بازدید و مانور شیرآالت به همراه نظافت حوضچه با ابعاد 

 .٢٫۵×٢٫۵تا  ١×١ بیش از 
٠٢٠١٠٢ 

 مترمربع ٩,٣٠٠  
ازای افزایش هر مترمربع  به ٠٢٠١٠٢اضافه بها به ردیف 

 مساحت کف حوضچه.
٠٢٠١٠٣ 

 ماه -دستگاه  ٠٠٠,۴٨۶  
بازدید و مانور شیرآالت کنترل فشار به همراه نظافت 

 حوضچه آن.
٠٢٠١٠۴ 

 مورد ۵٠٠,٢٠٢  
کنترل قرائت داده و نظافت تأسیسات و 

 گیری جریان. اندازه حوضچه 
٠٢٠١٠۵ 

 ٠٢٠١٠۶ مرئی سازی شیرآالت حوضچه. مورد ٨۴۵,۵٠٠  

 ٠٢٠١٠٧ هم سطح سازی حوضچه شیرآالت. مورد ٠٠٠,۵٧۶  

 ٠٢٠١٠٨ پیدا کردن شیرآالت ناپیدا. مورد ١۵٠,٠٠٠  

 ماه -دستگاه  ٣٨٠,٠٠٠  
های کلریناتور محلولی  نگهداری و سرویس دستگاه

 مستمر.بطور  برقی 
٠٢٠۴٠١ 

 ماه -دستگاه  ۵٠٠,٢۵٣  
های هیدروکلریناتور بطور  نگهداری و سرویس دستگاه

 مستمر.
٠٢٠۴٠٢ 

 ٠٢٠۴٠٣ نگهداری و سرویس کلریناتور گازی به طور مستمر. ماه -دستگاه  ٠٠٠,٣٠۴  

 ٠٢٠۴٠۴ نگهداری و سرویس الکترولیز نمک طعام به طور مستمر. ماه -دستگاه  ٣١۶,۵٠٠  

 ٠٢٠۴٠۵ به طور مستمر. UVنگهداری و سرویس سامانه  ماه -دستگاه  ۵٠٠,٢۵٣  

 ٠٢٠۴٠۶ زنی به طور مستمر. نگهداری و سرویس سامانه ازن ماه -دستگاه  ۵٠٠,۵٨٢  

 ٠٢٠۴٠٧ نگهداری و سرویس سامانه خنثی کننده گاز ک�لر اسکرابر. ماه -دستگاه  ٣٩٢,٠٠٠  

 ٠٢٠۵٠١ کیلووات. ٣٠نگهداری و سرویس تابلوهای برق تا  ماه -دستگاه  ۵٠٠,٢٧٣  

 ٠٢٠۵٠٢ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠٢٠۵٠١اضافه بها به ردیف  ماه -دستگاه  ٧,٧٠٠  

 ٠٢٠۵٠٣ نگهداری و بررسی عملکرد الکتروموتور و الکتروپمپ. ماه -دستگاه  ۵٠٠,١۵٢  

 ٠٢٠۵٠۴ جرثقیل سقفی.سرویس و نگهداری  ماه -دستگاه  ۶٣٠,٠٠٠  

 ٠٢٠۵٠۵ سرویس و نگهداری کمپرسور هوا. ماه -دستگاه  ٠٠٠,٢٣۶  

 ٠٢٠۶٠١ نظافت اتاقک های کلریناتور و انبار ک�لر بصورت مستمر. ماه -باب  ٣۵۶,۵٠٠  

 مورد ۵٠٠,۴۶٢  
های  نظافت و نگهداری محوطه منابع آبی، مخازن و ایستگاه

 مترمربع. ۴٠٠پمپاژ محصورشده تا 
٠٢٠۶٠٢ 
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 ای فصل دوم: نگهداشت برنامه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مورد ٣٩٢,٠٠٠  
 ٣٠٠نظافت حریم منابع آبی و مخازن غیر محصور تا 

 مترمربع.
٠٢٠۶٠٣ 

 ٠٢٠۶٠۴ های تاسیسات برقی و مکانیکی. نظافت مستمر اطاقک ماه -باب  ٣٢١,٠٠٠  

  ٢۵٠ 
-کیلوگرم 

 کیلومتر   
 حمل پرکلرین و مواد گندزدا بر اساس دستورالعمل.

٠٢٠٧٠١ 

 کیلومتر ١٠٠,١۶  
) از انبار تا ٨٠-۴۵به ظرفیت ( یک عدد سیلندر گاز  حمل 

 محل پروژه و برگشت سیلندر خالی بر اساس دستورالعمل.
٠٢٠٧٠٢ 

  
 مورد ٢٣۶,۵٠٠

برداری، کنترل کیفیت آب (میکروبیولوژی و  نمونه
باکتریولوژی) از شبکه توزیع آب، منابع و مخازن و تصفیه 

 گزارش.ها، ثبت و  خانه

٠٢٠٨٠١ 

 مورد ٢٢١,٠٠٠  
برداری، کنترل کیفیت آب (شیمیایی) از شبکه توزیع  نمونه

 ها، ثبت و گزارش.- آب، منابع و مخازن و تصفیه خانه
٠٢٠٨٠٢ 

 مورد ٠٠٠,۴١۶,٢  
مترمکعب (طبق  ١٠٠شستشو و گندزدایی مخازن زمینی تا 

 دستورالعمل مربوط).
٠٢٠٩٠١ 

 مترمکعب ٣٩٠,۴  
به ازا هر مترمکعب حجم مازاد  ٠٢٠٩٠١ بها به ردیف  اضافه

 مترمکعب. ١٠٠بر 
٠٢٠٩٠٢ 

 ٠٢٠٩٠٣ شستشو و گندزدایی خطوط انتقال. کیلومتر ٣٢٨,٠٠٠  

 ٠٢٠٩٠۴ شستشو و گندزدایی خطوط انتقال، با آب و هوا. کیلومتر ۵٠٠,٨٧٠  

 ٠٢٠٩٠۵ شستشو و گندزدایی شبکه توزیع. کیلومتر ۵٠٠,٢٩١  

 ٠٢٠٩٠۶ مترمکعب ١٠٠شستشو و گندزدایی مخازن هوایی تا  مورد ۴۴٣,٠٠٠,١  

 مترمکعب ٢٨٣,٠٠٠  
و حمل الی با  الیروبی مخازن ذخیره آب، چشمه و قنوات 

 متری. ۵٠هر نوع وسیله مکانیکی تافاصله 
٠٢٠٩٠٧ 

 ٠٢١٠٠١ سنج قابل حمل. -سنج با دستگاه دبی دبی مورد ۶٧۴,۵٠٠  

 ٠٢١١٠١ نگهداری و سرویس دیزل ژنراتور. ماه -باب  ٢,٢۴٧,٠٠٠  

 
 

 

٢٧  
 

 



 فصل سوم: تعمیر و رفع حادثه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 حادثه فصل سوم: تعمیر و رفع

 . مقدمه1

هاي فوالدي اتصال جوشـی یـا مکـانیکی،     سی سخت، لوله وي اتیلن و یا پی هاي پلی مفاد مندرج در این فصل مشتمل بر تعمیر و رفع عیب لوله
هـا نظیـر     ها و تجهیزت مربوط در تاسیسات آب شرب روستایی، و عملیات مرتبط بـا آن  گالس، شیرها و دستگاه هاي فایبر هاي چدنی، لوله لوله

 باشد. عملیات خاکی می
 تعاریف. 2
 حوادث (اتفّاقات) .2-1

موجب هدررفت آب یا از کار افتادن دسـتگاهی گـردد،    به شرایطی که موجب کاهش یا قطع ارائه خدمات به یک مشترك، یا همه مشترکین، یا 
 حادثه گویند.

 . تعمیر 2-2

در این فصل منظور از تعمیر، عملیات ویژه تجهیزات مکانیکی و برقی بوده و به فرآیند تشخیص عیب یک قطعه یـا دسـتگاه و رفـع عیـب و      
 شود. بازگرداندن آن به شرایط قابل قبول، اطالق می

 فرآیند تعمیر عبارت است از: 
 هاي الزم به منظور تشخیص عیب. انجام آزمایش2-1-1

 دن یا دمونتاژ بخش معیوب از روي تجهیز. بازکر2-1-2

 . ترمیم قسمت هاي آسیب دیده2-1-3

 . تعویض یک یا چند قسمت از مجموعه معیوب2-1-4

 . انجام تست و آزمایش به منظور حصول اطمینان از سالمت مجدد مجموعه2-1-5

 مورد نظر یا مونتاژ بخش اصالح شده روي تجهیز یا دستگاه  . نصب 2-1-6

 خرابی خطوط  رفع .2-3

اقدامی تعمیراتی براي برگرداندن عملکـرد مـورد انتظـار از خـط بوسـیله نصـب کلمـپ، تعـویض         رفع خرابی خطوط یا رفع حادثه خطوط به 
متر) با حفاري محل و تخلیه آب لوله، انجـام زیرسـازي و روسـازي مناسـب و بازگردانـدن       5(کمتر از از لوله  اتصاالت و یا تعویض قسمتی 

 گردد. به حالت اولیه اطالق میسطح 

شرکت مهندسـی آب وفاضـالب کشـور،     هایی با خطاي مورد تایید یا دستگاه  GPSبا استفاده از  (UTM)  . ثبت مختصات جغرافیایی حوادث3
 .باشدتوسط پیمانکار الزم و ضروري می

هاي مربـوط  ..) در مسیر لوله با تأیید ناظرین، طبق ردیفهاي مربوط به تخریب و مرمت هر نوع پوشش (آسفالت، بتن، سنگفرش و .هزینه .4
 باشد.از فصل عملیات خاکی و مرمت نوار حفاري فهرست بهاي رشته انتقال و توزیع آب روستایی قابل محاسبه و پرداخت می

ثبت حوادث گـزارش گـردد. الزم اسـت مـوارد مشـروح زیـر در        تمامی تعمیرات و تعویض تأسیسات و تجهیزات، باید در قالب کاربرگ  .5
 کاربرگ درنظر گرفته شود.

 يها کاربرگو اصالح شبکه و ... و وارد نمودن اطالعات مذکور در  رآالتیش ضیانجام شده و تعو يها يحفار یتمام يبرا یکروک هیته .5-1
     نیاز طرف ناظر یلیتحو

 ها آن لیو تحل هیو تجز  مراجع مربوط دییمورد تا هاي حوادث سامانه يفرم ها ایحوادث و ثبت آن در دفاتر و   گزارش افتیدر. 5-2

جهـت ثبـت   مراجع مربـوط   دییمورد تا هاي در قالب فرم حوادث سامانه زاتیو تجه ساتیتأس ضیو تعو راتیتعم یگزارش تمام ارائه. 5-3
 روزانه در سامانه
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 فصل سوم: تعمیر و رفع حادثه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
ایـن فهرسـت بهـا      5آن از فصـل   تهیه تمامی اتصاالت، متعلقات و تجهیزات مورد نیاز جهت رفع حوادث به عهده پیمانکار بـوده و هزینـه   .6

 گردد.محاسبه می

 030113ا ت 030101هاي  مربوط به ردیف سخت   سی وي اتیلن یا پی هاي پلیعملیات تفصیلی لوله .7
هـاي  سخت یا لوله سی وي پیاتیلن و یا  هاي پلیهاي این فصل شرح مختصري از عملیات تعمیرات و یا تعویض لولهمفاد درج شده در ردیف

 پیمانکار آن ها را انجام دهد: ها، به شرح زیر است که باید چند الیه است، و عملیات تفصیلی این ردیف

 و الي.  تعویض لوله و انجام کارهاي مقدماتی شامل تخلیه آب و گلآماده کردن محل تعمیر یا  .7-1

 تا پاي کار و باراندازي در کنار ترانشه. ها ها و اتصالیبارگیري و حمل لوله .7-2

 ترانشه. حفر ترانشه با هر نوع وسیله مکانیکی یا دستی تا عمق مورد نظر، بیرون آوردن خاك و گل و الي از  .7-3

 بیرون آوردن لوله زائد و انجام تمامی کارهاي مورد نیاز  .7-4

زنی و تخلیه آبهاي سطحی داخل ترانشه (در صـورت  پاشی، کوبیدن و تلمبهبندي و تسطیح کف ترانشه، ریختن خاك سرندي، آبشیب .7-5
 لزوم).

ها و انجام عملیـات  لوله (درصورت لزوم) تنظیم سر لولهسازي سر حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، برش و آماده .7-6
 .جوشکاري که بر حسب مورد الزم است به طور کامل خارج از ترانشه انجام شود

 ها مانند انواع سه راه،چهارراه، زانویی، تبدیل و فلنج، شامل عملیات زیر است:اجراي هر قطعه از متعلقات لوله  .7-7

 قات و واشر تا پاي کار و باراندازي در محل نصب.بارگیري و حمل متعل .7-7-1

 انجام حفاري اضافی الزم و تمامی عملیات مرتبط با آن. .7-7-2

 برش لوله، تنظیم و آماده کردن سر لوله براي نصب متعلقات. .7-7-3

هـاي  ها و انجـام جوشـکاري  صب آنحفاظت کامل داخل متعلقات از ورود هرگونه مواد خارجی، قرار دادن متعلقات درون ترانشه، ن .7-7-4
 الزم و سایر عملیات تکمیلی الزم.

بسته به مورد تا پاي کـار بارانـدازي و ریسـه کـردن در کنـار ترانشـه و یـا         ها و نوار اخطار، ها و اتصالیبارگیري و حمل و نقل لوله .7-7-5
ها تا پاي کار و بارانـدازي و ریسـه کـردن درکنـار ترانشـه و      ل آنهاي انباشت فرعی و باراندازي در آنجا، همراه با بارگیري مجدد و حم محل

 ها و مصالح معیوب از محل تا انبار کارفرما.عودت لوله

پس از رفع اتفاق و اجراي کامل اتفاق از قبیل زیر سازي مناسب، خاك سرندي، نوار خطر و ... محل اتفاق مشابه شرایط اولیه اصالح و  .7-8
 بازسازي گردد.

درصد به ازاي هر یـک متـر عمـق     25هاي مزبور انجام شود، هاي بیشتر از عمق تعیین شده در ردیفدر صورتی که رفع اتفاق در عمق .7-9
متـر   2درصـد، اگـر    25شود. به عنوان مثال اگر عمق یک متـر بیشـتر باشـد،    هاي مربوط، برحسب مورد، اضافه میبیشتر به بهاي واحد ردیف

متـر اسـت. کسـر متـر بـه       10شود. حداکثر عمق قابل پرداخـت   هاي بیشتر عمل میدرصد و به همین ترتیب براي عمق 50=2×25بیشتر باشد 
 شود.  تناسب محاسبه می

متـر لحـاظ شـده اسـت و      5سخت براي رفع اتفاق تـا   سی وي پیاتیلن و  هاي پلیرفع اتفاق در تمامی لوله تبصره: حداکثر طول خاکبرداري و 
بهـا پایـه انتقـال و توزیـع آب روسـتایی محاسـبه و        ه خاکبرداري و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد پرداخت هزینه آن از فهرسـت چنانچه نیاز ب
 گردد.پرداخت می

 030312تا  030301هاي  هاي فوالدي اتصال جوشی و مکانیکی مربوط به ردیفعملیات لوله .8

هاي فوالدي اتصال جوشی و مکانیکی اسـت، و  ز عملیات تعمیرات و یا تعویض لولههاي این بخش شرح مختصري امفاد درج شده در ردیف
 ها، به شرح زیر است:عملیات تفصیلی این ردیف
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 فصل سوم: تعمیر و رفع حادثه
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هاي فوالدي اتصال جوشی و مکانیکی نیز صـادق  مربوط در خصوص لوله 7ردیف  8-7الی  1-7تمامی کارهاي اعالم شده در بندهاي  .8-1

 است.

 پیچ و مهره تا پاي کار و باراندازي در محل نصب.بارگیري و حمل  .8-2

هر یـک متـر عمـق     درصد به ازاي  12هاي این بند انجام شود هاي بیشتر از عمق تعیین شده در ردیفدر صورتی که رفع اتفاق در عمق .8-3
درصـد، اگـر    12عمق یک متـر بیشـتر باشـد،    شود، به عنوان مثال، اگر هاي مربوط این فصل، بر حسب مورد اضافه بهاي واحد ردیف بیشتر به 

 10شود. حداکثر عمـق قابـل پرداخـت     هاي بیشتر عمل می درصد همان ردیف و به همین ترتیب براي عمق 24=2×12عمق دو متر بیشتر باشد 
  شود. متر است. کسر متر به تناسب محاسبه می

هاي این فصل در نظـر گرفتـه   هاي افقی و قائم، در ردیفعبور از قوس هاي اضافی الزم براي برکردن) و جوشکاري هزینه برش (فارسی .8-4
 شده است.

هاي این فصل، در نظر گرفته شده تامین الکترود مورد نیاز جوشکاري خط لوله به عهده پیمانکار است و هزینه آن در بهاي واحد ردیف .8-5
-بق دستورالعمل استفاده از الکترود خارجی تهیه برآورد باید ردیف ستارهاست، الکترود منظور شده از نوع تولید داخل است. در صورتی که ط

بینی شود. نوع الکترود جوشکاري بـا توجـه بـه آیـین نامـه      هاي این فصل پیش بهاي استفاده از الکترود خارجی در ردیفداري با عنوان اضافه
 گردد. جوشکاري انتخاب می

متـر لحـاظ    5هاي فوالدي اتصال جوشی و مکانیکی براي رفع اتفاق تا وله گذاري در تمامی لولهتبصره: حداکثر عملیات خاکبرداري و طول ل 
ی شده است و چنانچه نیاز به خاکبرداري و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد پرداخت هزینه آن از فهرست بها پایه انتقـال و توزیـع آب روسـتای   

 گردد.محاسبه و پرداخت می

 030512تا  030501هاي  هاي چدنی نشکن مربوط به ردیفلهعملیات تفصیلی لو .9

هاي این بخش شرح مختصري از عملیات تعمیرات و یا تعویض چـدن نشـکن (داکتیـل)، از نـوع اتصـاالت فشـاري        مفاد درج شده در ردیف
 ها، به شرح زیر است:است، و عملیات تفصیلی این ردیف

 هاي چدنی نشکن (داکتیل) نیز صادق است.  ، در خصوص لوله7ردیف   8-7الی  1-7تمامی کارهاي اعالم شده در بندهاي  .9-1

هاي چدن نشکن (داکتیل) مانند انواع سه راه،چهارراه، زانویی، تبدیل و با هر نوع جنس مربوط به لوله ها اجراي هر قطعه از متعلقات لوله .9-2
هاي مربوط، تا پاي کار و بارانـدازي در  ري و حمل متعلقات، واشر و پیچ و مهرهفلنج، اسپیگات، ساکت فلنج و ژوئن ژیبو شامل عملیات بارگی

 باشد. ها میمحل نصب و اجراي آن

درصد به ازاي هر یک متـر عمـق    23هاي این بند انجام شود، هاي بیشتر از عمق تعیین شده در ردیفدر صورتی که رفع اتفاق در عمق .9-3
درصـد، اگـر عمـق دو متـر      23شود. به عنوان مثال، اگر عمق یک متر بیشتر باشد، بر حسب مورد اضافه می هاي مربوط،از واحد ردیف بیشتر 

متـر اسـت. کسـر متـر بـه       10شود. حداکثر عمق قابل پرداخت  هاي بیشتر عمل میدرصد و به همین ترتیب براي عمق 46=2×23بیشتر باشد 
 شود.  تناسب محاسبه می

لحاظ شده است و چنانچه نیاز بـه   براي رفع اتفاق تا دو شاخه  هاي چدن داکتیل اري و لوله گذاري در تمامی لولهتبصره: حداکثر طول خاکبرد
 گردد.خاکبرداري و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد پرداخت هزینه آن از فهرست بها پایه انتقال و توزیع آب روستایی محاسبه و پرداخت می

 030609تا  030601هاي  مربوط به ردیف (GRP)ي فایبرگالس هاعملیات تفصیلی لوله .10

، از هـر رده بـوده، و   (GRP)هاي فـایبرگالس  هاي این بخش شرح مختصري از عملیات تعمیرات و یا تعویض لولهمفاد درج شده در ردیف
 ها به شرح زیر است:عملیات تفصیلی آن

 نیز صادق است. (GRP)هاي فایبرگالس در خصوص لوله 7ردیف  8-7الی  1-7تمامی کارهاي اعالم شده در بندهاي  .10-1
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مانند انواع سه راه، چهارراه، زانـویی، تبـدیل، اسـپیکات،     (GRP)هاي فایبرگالس لوله اجراي هر قطعه از متعلقات با هر جنس مربوط به  .10-2

 شامل عملیات زیر است: فلنج، ساکت فلنج و ژوئن ژیبو

 هاي مربوط، تا پاي کار و باراندازي در محل نصب.بارگیري و حمل متعلقات، واشر و پیچ و مهره .10-2-1

 .. انجام حفاري اضافی الزم و تمامی عملیات مرتبط با آن10-2-2
 برش لوله، تنظیم و آماده کردن سر لوله براي نصب متعلقات. .10-2-3

ها و سایر عملیـات تکمیلـی   ل داخل متعلقات از ورود هرگونه مواد خارجی، قرار دادن متعلقات درون ترانشه، نصب آنحفاظت کام .10-2-4
 الزم.

درصد به ازاي هر یک متر عمـق   26هاي این بند انجام شود، هاي بیشتر از عمق تعیین شده در ردیفدر صورتی که رفع اتفاق در عمق .10-2
درصد، اگر عمـق   26شود. به عنوان مثال، اگر عمق یک متر بیشتر باشد، هاي مربوط فصل، بر حسب مورد اضافه میبهاي واحد ردیفبیشتر به

متر است. کسر متـر   10شود. حداکثر عمق قابل پرداخت  هاي بیشتر عمل میدرصد و به همین ترتیب براي عمق 52=2×26دو متر بیشتر باشد 
 شود.  به تناسب محاسبه می

لحـاظ شـده اسـت و چنانچـه نیـاز بـه        براي رفع اتفاق تا دو شـاخه    GRPهاي حداکثر طول خاکبرداري و لوله گذاري در تمامی لوله :تبصره
 گردد.خاکبرداري و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد پرداخت هزینه آن از فهرست بها پایه انتقال و توزیع آب روستایی محاسبه و پرداخت می

  32106تا  32101هاي  یلی شیرها مربوط به ردیفعملیات تفص .11
 ها، به شرح زیر است: باشد. عملیات تفصیلی این ردیفهاي تعویض شیرها، شرح مختصري از عملیات مربوط میمفاد درج شده در ردیف

 رد شیرهاي مدفون). انجام عملیات خاك برداري الزم، شیب بندي و تسطیح کف ترانشه، تسطیح، آب پاشی و کوبیدن (در مو .11-1
 هاي سطحی داخل ترانشه یا حوضچه (درصورت لزوم). تلمبه زنی و تخلیه آب .11-2

بازکردن شیرآالت از هر کالس و در هر عمق یا داخل حوضچه به صورت ایستاده شامل باز نمودن پیچ و مهـره، واشـر مربـوط از پـاي      .11-3
 کار و حمل و باراندازي در محل انبار کارفرما.

 هاي مربوط تا پاي کار، و باراندازي در محل نصب. بارگیري و حمل شیر، واشر و پیچ و مهره .11-4

هـا  حفاظت کامل داخل شیر از ورود هرگونه مواد خارجی، قراردادن شیر، واشر و پیچ و مهره ها درون ترانشه یا حوضـچه و نصـب آن   .11-5
 داخل حوضچه یا به صورت ایستاده  حمل و نصب شیرآالت از هر کالس و در هر عمق یا  

 030703تا  030701هاي  شرح تفصیلی عملیات خاکی مربوط به ردیف .12

هاي تهیه خاك مناسب، و خاکریزي، برحسب حجـم محـل خـاکریز    هاي مربوط به حفاري، برحسب حجم محل حفاري و ردیفردیف .12-1
 شود.   اندازه گیري می

 شود.   زائد برحسب حجم محل حفاري به تناسب خاك جابجا شده اندازه گیري می عملیات جمع آوري و حمل مواد .12-2

متر اگر در مورد خاك مناسب باشد، برحسب حجم محل خاکریز، و در صورتیکه مربوط به خاك و مواد زاید باشد،  500حمل بیش از  .12-3
 شود.   برحسب حجم محل حفاري اندازه گیري می

گیري آن بـراي خـاکی کـه از     شود و اندازه متر، در هر مورد تنها براي یک بار پرداخت می 50جابجایی خاك مصرفی تا فاصله حداکثر  .12-4
جا شده، و براي خاکی که از دپو به کنـار ترانشـه برگشـت     شود، برحسب حجم محل حفاري به تناسب خاك جابه کنار ترانشه به دپو منتقل می

 شود.   حسب حجم محل خاکریز انجام میداده شده است، بر

میکرون (یک الیه رنگ پرایمر و دو دست رنگ، هریک بـه ضـخامت    150تا ضخامت رنگ به میزان  031803هاي  در بهاي واحد ردیف .13
میکـرون   50میکـرون باشـد، بـه ازاي هـر      150میکرون) در نظرگرفته شده است. چنانچه طبق دستورالعمل، ضخامت مورد نظـر بـیش از    50

 شود.   احد ردیف یاد شده اضافه میدرصد به بهاي و 15ضخامت اضافی، 
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  032001عملیات تفصیلی ردیف  .14

کشی از قبیل شیر یک طرفه، شیر هوا، شیرهاي قطع و وصل و غیره بوده  این ردیف شامل تعویض یا نصب کُلرزن گازي تمامی اتصاالت لوله
ر و سایر متعلقات، پس از تحویل به پیمانکار، در محل پروژه که باید تجهیزات کُلرزن گازي و انژکتور، پمپ تامین فشار انژکتور، هیتر درای

 کشی در این ردیف لحاظ شده است. نصب شود. تمامی هزینه هاي ایاب و ذهاب و لوله

 باشد. ایاب و ذهاب مربوط به تعمیر کلریناتور گازي و قطعات مصرفی می هاي  براي برآورد هزینه  032002ردیف  .15

باشـد. بـراي    ها، همراه با اجرت باز و بسته کردن الکتروموتـور و پمـپ مـی    براي بازدید داخلی الکتروموتور و پمپ فقط 032313   ردیف .16
هزینه بازدید و باز و بسته کردن الکتروموتور و پمپ منظور گردیده و از این بابت پرداختـی   03336تا  032314هاي  عملیات موضوع ردیف

 ضیشافت پمپ، تعـو  ضیخودکار پمپ، تعو ریش ضیپمپ، تعو هاي پروانه ضیتعو اتیاز عمل کیهر  هنیبرآورد هز يبراگیرد.  صورت نمی
 فیواحد رد ياز بها وزرها،یفیو د الیراد هاي تسمه مهار طبقات پمپ ضیفشار الکتروموتور، تعو درپوش محفظه  ضیمحفظه فشار پمپ، تعو

طی فرآیند تعمیر به صـورت مشـترك و بـا همـدیگر      032336تا  033102هاي  چنانچه عملیات تعمیراتی ردیف .گردد یمحاسبه م 032333 
 ها، محاسبه و منظور خواهد شد. درصد هزینه ردیف 75اجرا شود، 

درصد هزینه ردیـف بـه آن اضـافه     8به ازاي افزایش هر طبقه از همان تیپ پمپ معادل  0332319تا  032316هاي  در استفاده از ردیف .17
 گردد.ي پایه ردیف به آن ردیف اضافه میدرصد هزینه 15همین فصل،  1-3ازاي افزایش هر تیپ پمپ بر اساس جدول شماره گردد. به می

 a ×0.08 × 4طبقه معادل  5ریال باشد براي همان تیپ از نوع  aیک طبقه  152براي پمپ  032316به عنوان مثال چنانچه هزینه ردیف  
 × 4 + 08/0 × 4پنج طبقه معادل ( 293براي پمپ تیپ   .گردداضافه می   a×15/0 × 4یک طبقه معادل  293براي پمپ تیپ  .گردداضافه می

15/0( × a گردد.اضافه می 

 و 032333 ،032332 ،032327 ،032326 ،032325 ،032324 ،032323 ،032322 ،032316 ،032315 ،032314هاي  در ردیف .18
درصـد بـه هزینـه     2کیووات منظور گردیده و به ازاي افزایش هر یـک کیلـووات، معـادل     5/7، هزینه مربوط براي الکتروموتور تا  032334

 گردد.ردیف اضافه می
اجرت تراش و جا زدن براي قطعات مشروح بوش محفظه فشار، بوش رینگـی طبقـه، بـوش السـتیکی طبقـه، بـوش         032320در ردیف  .19

 گیرد. طبقه، بوش استیلی روي شافت منظور گردیده و هزینه دیگري نظیر افزایش طبقه پمپ یا تیپ پمپ تعلق نمیبرنجی 

گـرد، تعـویض    هاي کـف  گرد، تعویض کاسه یاتاقان بالشتک هاي کف هاي تعویض بالشتکچنانچه هر یک از عملیات  032324. در ردیف 20
گـرد،   گرد، تعویض خار کـف  یاتاقان کف گرد، تعویض رینگ نشمینگاه زیر کاسه هاي کف چمهگرد، تعویض سا هاي کف هاي ساچمه نگهدارنده

درصد این ردیف  10گرد، تعویض، تراش و چسب زدن فیبر، سیل گذاري و کاسه نمد صورت گیرد، معادل  کف تراشی دیسک و بالشتک کف
 گیرد. ها تعلق میبه هریک از آن

 باشد.  گرفته شده همراه با جاسازي بوش می هزینه در نظر 032326در ردیف  .21
هاي ذغالی، تعویض کرم سخت، و تعویض بوش کاسه نمد، منظور گردیده عملیات تعویض و یا تراش بوش   032331بهاي ردیف  در  .22

 است. 
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 جدول تیپ بندي پمپ -1-3جدول 

 نوع تیپ شماره ردیف
1 152 
2 193 
3 233 
4 271 
5 293 
6 345 
7 374- 6608- 6609- 6611 
8 384 
9 425 
10 435 
11 466 
12 486 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مورد ۵۶٧,٠٠٠  
سی سخت تا  وی اتیلن و یا پی تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی 

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ٣٢قطر 
٠٣٠١٠١ 

 مورد ٠٠٠,۶۵۵  
سی سخت از قطر  وی اتیلن و یا پی تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ۶٣تا  ٣٢
٠٣٠١٠٢ 

 مورد ۵٠٠,٨٣٩  
سی سخت به قطر  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ٩٠تا  ۶٣ بیش از 
٠٣٠١٠٣ 

 مورد ٩١۶,۵٠٠  
سی سخت به  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢متر وعمق ترانشه تا  میلی  ١١٠  قطر 
٠٣٠١٠۴ 

 مورد ١,٩٢٠,٠٠٠  
سی سخت به قطر  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ١٢۵
٠٣٠١٠۵ 

 مورد ٢,١۵٠,٠٠٠  
سی سخت به قطر  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢ترانشه تا متر وعمق  میلی ١۶٠
٠٣٠١٠۶ 

 مورد ۶٣٩,٠٠٠,٢  
سی سخت به قطر  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ٢٠٠
٠٣٠١٠٧ 

 مورد ٢,٩۴٣,٠٠٠  
سی سخت به قطر  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢متر وعمق ترانشه تا  میلی ٢٢۵
٠٣٠١٠٨ 

 مورد ٣,٠٣٠,٠٠٠  
سی سخت به قطر  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢متر وعمق ترانشه تا  میلی ٢۵۵
٠٣٠١٠٩ 

 مورد ۵۵٣,٠٠٠,٣  
سی سخت به قطر  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٣١۵
٠٣٠١١٠ 

 مورد ١٢١,٠٠٠,۴  
سی سخت به قطر  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢٫۵و عمق ترانشه تا  ۴٠٠تا  متر میلی ٣١۵بیش از 
٠٣٠١١١ 

 مورد ٠٠٠,٠١۴,۶  
سی سخت به قطر  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٣ و عمق ترانشه تا ۶٠٠تا  متر  میلی ۴٠٠بیش از
٠٣٠١١٢ 

 مورد ٠٠٠,۶,۴٧۵  
سی سخت به قطر  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٣متر و عمق ترانشه تا  میلی ۶٠٠بیش از 
٠٣٠١١٣ 

 مورد ٣٢٢,٠٠٠  
سی  وی و یا پی   اتیلن نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی

 متر. میلی ٣٢سخت تا قطر 
٠٣٠٢٠١ 

 مورد ٣۵٩,٠٠٠  
سی  وی و یا پی   اتیلن نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی

 متر. میلی ۶٣تا  ٣٢از قطر  سخت بیش 
٠٣٠٢٠٢ 

 مورد ۴۶٠,٠٠٠  
سی  وی و یا پی   اتیلن نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی

 متر. میلی ٩٠تا  ۶٣سخت از قطر 
٠٣٠٢٠٣ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مورد ۵١٩,٠٠٠  
سی  وی و یا پی   اتیلن پلینصب درپوش گالوانیزه روی لوله 

 متر. میلی ١١٠سخت قطر 
٠٣٠٢٠۴ 

 مورد ٠٠٠,١,٠٩۶  
سی  وی و یا پی   اتیلن نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی

 متر. میلی ١۶٠سخت قطر 
٠٣٠٢٠۵ 

 مورد ۵۶٣,٠٠٠,١  
سی  وی و یا پی   اتیلن نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی

 متر. میلی ٢٠٠سخت قطر 
٠٣٠٢٠۶ 

 مورد ١,٨۴٢,٠٠٠  
سی  وی و یا پی   اتیلن نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی

 متر. میلی ٢۵۵سخت قطر 
٠٣٠٢٠٧ 

 مورد ٢,٠٩٢,٠٠٠  
سی  وی و یا پی   اتیلن نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی

 متر. میلی ٣١۵سخت قطر 
٠٣٠٢٠٨ 

 مورد ۴٣٠,٠٠٠,٢  
سی  وی و یا پی   اتیلن لوله پلینصب درپوش گالوانیزه روی 

 متر. میلی ۴٠٠تا ٣١۵سخت قطر 
٠٣٠٢٠٩ 

 مورد ۴٨٩,٠٠٠,٣  
سی  وی و یا پی   اتیلن نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی

 متر. میلی ۶٠٠تا  ۴٠٠سخت قطر 
٠٣٠٢١٠ 

 مورد ٠٠٠,٣۴۴,۴  
سی  وی و یا پی   اتیلن نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی

 به باال. ۶٠٠قطر  سخت از 
٠٣٠٢١١ 

 مورد ۵٠٠,٨۵٧  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی تا  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر وعمق ترانشه تا  میلی ٨٠قطر 
٠٣٠٣٠١ 

 مورد ١,١٣٣,٠٠٠  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی به  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر وعمق ترانشه تا  میلی ١٠٠قطر 
٠٣٠٣٠٢ 

 مورد ٠٠٠,٢,٢٢۶  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی به  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ١۵٠قطر 
٠٣٠٣٠٣ 

 مورد ٣,٣۵٠,٠٠٠  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی به  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ٢٠٠قطر 
٠٣٠٣٠۴ 

 مورد ۴,۴٩٨,٠٠٠  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی به  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ٢۵٠قطر 
٠٣٠٣٠۵ 

 مورد ٠٠٠,٢۶۶,۶  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی به  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٣٠٠قطر 
٠٣٠٣٠۶ 

 مورد ٨,١٨٩,٠٠٠  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی به  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٣۵٠قطر 
٠٣٠٣٠٧ 

 مورد ٠٠٠,١٠,٢۶۵  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی به  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ۴٠٠قطر 
٠٣٠٣٠٨ 
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 فصل سوم: تعمیر و رفع حادثه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مورد ٠٠٠,۵۴۵,١١  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی به  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ۴۵٠قطر 
٠٣٠٣٠٩ 

 مورد ١٣,٢۵٢,٠٠٠  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی به  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣متر و عمق ترانشه تا  میلی ۵٠٠قطر 
٠٣٠٣١٠ 

 مورد ١۵,۴۴٨,٠٠٠  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی به  رفع اتفاق تعمیر و 

 متر. ٣متر وعمق ترانشه تا  میلی ۶٠٠قطر 
٠٣٠٣١١ 

 مورد ٢١,٢٢٨,٠٠٠  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی به  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣متر و عمق ترانشه تا  و به باالمیلی ٧٠٠قطر 
٠٣٠٣١٢ 

 مترطول جوش ١٩٨,٠٠٠  
موردی روی لوله فوالدی به هر قطر و به جوشکاری 
 متر. میلی ۵ضخامت تا 

٠٣٠۴٠١ 

 مترطول جوش ٣١,٧٠٠  
در صورتی که ضخامت جوش  ٠٣٠۴٠١اضافه بها به ردیف 

 متر باشد. میلی ۵بیشتر از 
٠٣٠۴٠٢ 

 مورد ٩٣۵,۵٠٠  
 ٨٠یا  ۶٠لوله چدنی نشکن، به قطرهای  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢ترانشه تا متر و عمق  میلی
٠٣٠۵٠١ 

 مورد ١,٠٩١,٠٠٠  
متر و  میلی ١٠٠لوله چدنی نشکن، به قطر  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٣٠۵٠٢ 

 مورد ٢,٢٩٨,٠٠٠  
 ١۵٠لوله چدنی نشکن، به قطرهای  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر.٢متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۵٠٣ 

 مورد ٠٠٠,٣,٨٧۶  
 ٢٠٠لوله چدنی نشکن، به قطرهای  و رفع اتفاق تعمیر 

 متر.٢متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۵٠۴ 

 مورد ۵,۴٧٩,٠٠٠  
 ٢۵٠لوله چدنی نشکن، به قطرهای  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۵٠۵ 

 مورد ٧,٣٠٨,٠٠٠  
 ٣٠٠لوله چدنی نشکن، به قطرهای  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۵٠۶ 

 مورد ٠٠٠,۵۵۵,٩  
 ٣۵٠لوله چدنی نشکن، به قطرهای  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۵٠٧ 

 مورد ٠٠٠,١١,٩۵۵  
 ۴٠٠لوله چدنی نشکن، به قطرهای  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۵٠٨ 

 مورد ۶١٢,٠٠٠,١٣  
 ۴۵٠لوله چدنی نشکن، به قطرهای  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۵٠٩ 

 مورد ٣١٨,٠٠٠,١۵  
 ۵٠٠لوله چدنی نشکن، به قطرهای  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۵١٠ 
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 فصل سوم: تعمیر و رفع حادثه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مورد ١٧,٧٠٢,٠٠٠  
 ۶٠٠لوله چدنی نشکن، به قطرهای  اتفاق تعمیر و رفع 

 متر. ٣متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۵١١ 

 مورد ٢۴,۶٢١,٠٠٠  
 ٧٠٠لوله چدنی نشکن، به قطرهای  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۵١٢ 

 مورد ٢,٢٩٨,٠٠٠  
 ١٠٠)، به قطر GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر.٢متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠١ 

 مورد ٢,٧۶٢,٠٠٠  
 ١۵٠)، به قطر GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر.٢متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠٢ 

 مورد ٣,٢٩٣,٠٠٠  
 ٢٠٠)، به قطر GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠٣ 

 مورد ۶٩٧,٠٠٠,٣  
 ٢۵٠)، به قطر GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر.٢متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠۴ 

 مورد ٣٨٨,٠٠٠,۴  
 ٣٠٠) به قطر GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢٫۵متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠۵ 

 مورد ٠٧٢,٠٠٠,۵  
 ٣۵٠) به قطر GRP( لوله فایبرگالس رفع اتفاق تعمیر و 

 متر. ٢٫۵متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠۶ 

 مورد ٠٠٠,٨٢۴,۵  
 ۴٠٠) به قطر GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢٫۵متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠٧ 

 مورد ۶,۵٢٠,٠٠٠  
 ۵٠٠به قطر ) GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠٨ 

 مورد ٧,٨۴٠,٠٠٠  
 ۶٠٠) از قطر GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣متر به باال، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠٩ 

 مترمکعب ٢٧,٨٠٠  
های ریزشی با وسیله مکانیکی، به  خاکبرداری اضافی در زمین

 شیب یا عمق مناسب.منظور ایجاد 
٠٣٠٧٠١ 

  

 مترمکعب ٢٣٠,۶

هایی که خاکبرداری  های ریزشی و در محل خاکریزی در زمین
اضافی انجام شده است همراه با پخش و کوبیدن خاک در 

درصد پروکتور  ٨۵متری با تراکم  سانتی ١۵قشرهای 
 استاندارد.

٠٣٠٧٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۶٣

ها و گودها، به منظور  ترانشهچوب بست الزم برای دیواره 
هایی که چوب بست الزم  تأمین شرایط ایمنی کار در محل

 گیری بر حسب سطح حفاظت شده). باشد (اندازه

٠٣٠٨٠١ 
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 فصل سوم: تعمیر و رفع حادثه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ٣۴۴,۵٠٠

گذاری و احداث  های لوله های فصل اضافه بها به ردیف
ها، برای آن قسمت از عملیات که در زیر تراز آب  حوضچه

های زیرزمینی به  انجام شود و شدت تراوش آبزیرزمینی 
 حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد.

٠٣٠٩٠١ 

 مترمکعب ٨٧٢,٠٠٠  
تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از 

 کاتر).
٠٣١٠٠١ 

 ٠٣١٠٠٢ تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. مترمکعب ٠٠٠,١,٩٧۴  

 مترمکعب ٧۴٠,٠٠٠  
تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در 

 مسیر لوله.
٠٣١٠٠٣ 

 مترطول ٩,٣١٠  
برش آسفالت با کاتر به هر عمق همراه با تخریب آسفالت 

 (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).
٠٣١٠٠۴ 

 مترمکعب ٩١١,٠٠٠  
در تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر 

 مسیر لوله.
٠٣١٠٠۵ 

  
 مترمکعب ٧٩٢,٠٠٠

مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، 
آب پاشی و کوبیدن بسترتهیه مصالح زیر اساس و اساس، 

 ریختن، پخش و کوبیدن آن، با تراکم.

٠٣١١٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٠٢

با تهیه مصالح، ریختن، پخش وکوبیدن بیندر و توپکا، همراه 
متر ضخامت  تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی

 آسفالت کوبیده شده.

٠٣١١٠٢ 

  

 مترمربع ١١١,٠٠٠

مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، 
آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و 
کوبیدن اساسی قیری، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و 

متر ضخامت آسفالت کوبیده  به ازای هر یک سانتیپریمکت، 
 شده.

٠٣١١٠٣ 

  

 مترمربع ۵٠٠,۶١٩

تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با 
های بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک  بلوک

ریزی و  روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه
 کوبیدن آن.

٠٣١٢٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴۴٨

تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش 
موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب 

 پاشی و کوبیدن بستر.

٠٣١٢٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,۵١٧  
ای درکف  تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه

 ترانشه، به منظور پی سازی.
٠٣١٣٠١ 
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 فصل سوم: تعمیر و رفع حادثه
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٧٢٨,٠٠٠  
تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ الشه در کف ترانشه به 

 سازی. منظور پی
٠٣١٣٠٢ 

  

 مترمکعب ۴٢,٠٠٠

های رفع اتفاق لوله، برای تهیه خاک  اضافه بها به ردیف
متری،  ۵٠٠مناسب از خارج محدوده کار، حمل آن تا 

یا های سنگی و  باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه
 هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد. محل

٠٣١۴٠١ 

 مترمکعب ۴٠٠,۴٠  
 ۵٠٠جمع آوری خاک و مواد زائد، بارگیری حمل تا فاصله 

 متری و باراندازی آن.
٠٣١۵٠١ 

 مترمکعب ٣١,٢٠٠  
بارگیری خاک و مواد زائد از محل انباشت موقت، حمل تا 

 متری وباراندازی آن. ۵٠٠فاصله 
٠٣١۵۵١ 

  

۴,٢٧٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، 
متر (موضوع  ۵٠٠درصورتی که فاصله حمل بیش از 

کیلومتر باشد  ١٠) تا ٠٣١۵٠٢، ٠٣١۵٠١و  ٠٣١۴٠١های ردیف
متر کسر کیلومتر به  ۵٠٠به ازای هریک کیلومتر اضافه بر 

 شود. تناسب محاسبه می

٠٣١۶٠١ 

  
 مترمکعب ١٠١,٠٠٠

ها،  های رفع اتفاق لوله و احداث حوضچه اضافه بها به ردیف
برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 

 درصد پروکتور استاندارد. ٩٠متری، با تراکم  سانتی ١۵

٠٣١۶٠٢ 

  
 مترمکعب ١٢٧,٠٠٠

ها،  حوضچههای رفع اتفاق لوله و احداث  اضافه به به ردیف
برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 

 درصد پروکتور استاندارد.٩۵متری، با تراکم  سانتی ١۵

٠٣١۶٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٣١٠  
اینچ جهت  ١تا  ٠٫۵باز و بسته نمودن کنتور آب به قطر 

 عیب همراه با پلمپ آن. رفع 
٠٣١٧٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٢٢  
خارجی لوله فوالدی به هر قطر، با برس زدایی سطح  زنگ

 سیمی به روش ماشینی.
٠٣١٨٠١ 

 مترمربع ٣٣١,٠٠٠  
زدایی سطح خارجی لوله فوالدی به هر قطر، با برس  زنگ

 سیمی به روش ماسه زنی.
٠٣١٨٠٢ 

 ٠٣١٨٠٣ آمیزی سطح خارجی لوله فوالدی به هر قطر. رنگ مترمربع ۵٠٠,٢٧٧  

 ٠٣١٩٠١ پیچی سرد لوله فوالدی، به هر قطر. لفاف مترمربع ۵۴,۶٠٠  

 ٠٣١٩٠٢ پیچی گرم لوله فوالدی، به هر قطر. لفاف مترمربع ٢۴٩,٠٠٠  

 ٠٣١٩٠٣ های آبده به منظور جلوگیری از یخ زدگی. بندی لوله عایق مترمربع ٠٠٠,٢۴۴  

 ٠٣٢٠٠١ تعویض و یا نصب کلریناتور گازی با تمامی متعلقات. مورد ٣,١١٧,٠٠٠  

 ٠٣٢٠٠٢ تعمیر کلریناتور گازی. مورد ٠٠٠,١,٧۴۶  
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 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٣٢٠٠٣ های هشداردهنده گاز ک�لر. تعمیر سامانه مورد ١,٧٠٩,٠٠٠  

 ٠٣٢٠٠۴ تعمیرکلریناتور محلولی (برقی). مورد ۵٠٠,۶۴٧  

 ٠٣٢٠٠۵ ناپیوسته. تعمیرالکتروکلریناتورهای  مورد ۴٨۵,۵٠٠  

 ٠٣٢٠٠۶ پیوسته. تعمیرالکتروکلریناتورهای  مورد ۶٩٧,٠٠٠  

 ٠٣٢٠٠٧ زنی و الکترولیت نمک طعام. و ازن UVتعمیر  مورد ٠٠٠,٣۴۴  

 ٠٣٢١٠١ متر و کمتر. میلی ٨٠تعویض انواع شیرآالت به قطر  مورد ۵٠٠,۴٢١  

 ٠٣٢١٠٢ متر. میلی ٢۵٠تا  ١٠٠تعویض انواع شیرآالت به قطر  مورد ۵٢٩,٠٠٠  

 ٠٣٢١٠٣ متر. میلی ۵٠٠تا  ٢۵٠تعویض انواع شیرآالت به قطر  مورد ۶١١,٠٠٠  

 ٠٣٢١٠۴ متر و کمتر. میلی ٨٠تعمیر انواع شیرآالت به قطر  مورد ١,١٢٣,٠٠٠  

 ٠٣٢١٠۵ متر. میلی ٢۵٠تا  ١٠٠تعمیر انواع شیرآالت به قطر  مورد ٠٠٠,٢,٣٧۴  

 ٠٣٢١٠۶ متر. میلی ۵٠٠تا  ٢۵٠ تعمیر انواع شیرآالت به قطر  مورد ٠٠٠,٣,٧١۶  

  
 مورد ٠٠٠,٨١۵

آمپر (معادل  ٢۵تعمیرات تابلوهای برق و تاسیسات جانبی تا 
های  کیلووات)، ثبت مشخصات تاسیسات و ارائه گزارش ١۵

 الزم.

٠٣٢٢٠١ 

 کیلووات ١٣,١٠٠  
به ازای هر کیلووات افزایش  ٠٣٢٢٠١اضافه بها به ردیف 

 توان تابلو.
٠٣٢٢٠٢ 

 ٠٣٢٣٠١ تعویض پمپ ک�لریناتور. مورد ٠٠٠,۵٢۵  

 مورد ١,٢٨١,٠٠٠  
های  متر و چاهک ١٠حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق 

 پمپاژ.
٠٣٢٣٠٢ 

 مورد ١,٣۶٧,٠٠٠  
 ۵٠ها و شناورهای پایه کوتاه تا  حمل و نصب انواع کفکش

 متری.
٠٣٢٣٠٣ 

 ٠٣٢٣٠۴ متر. ١٠به ازای افزایش هر  ٠٣٢٣٠٣اضافه بها به ردیف  متر ٠٠٠,١٩۴  

 ٠٣٢٣٠۵ متری. ۵٠های شناور تا عمق  حمل و نصب انواع الکتروپمپ مورد ٠٠٠,۴٩۶,٣  

 ٠٣٢٣٠۶ متر. ١٠به ازای افزایش هر  ٠٣٢٣٠۵اضافه بها به ردیف  متر ١٠١,٠٠٠  

 ٠٣٢٣٠٧ های پمپاژ. متر و چاهک ١٠باال کشیدن الکتروپمپ تا عمق  مورد ۵٠٠,٨۶١  

 مورد ۵٠٠,٨٨٩  
ها و شناورهای پایه  و بیرون آوردن انواع کفکش باال کشیدن 

 متری. ۵٠کوتاه تا 
٠٣٢٣٠٨ 

 ٠٣٢٣٠٩ متر. ١٠به ازای افزایش هر  ٠٣٢٣٠٨اضافه بها به ردیف  متر ١٠۶,۵٠٠  

 مورد ۴۴٠,٠٠٠,٢  
های شناور تا  باال کشیدن و بیرون آوردن انواع الکتروپمپ

 متری. ۵٠عمق 
٠٣٢٣١٠ 
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 متر ٠٠٠,٢٨۶  
متر تا  ١٠به ازای افزایش هر  ٠٣٢٣١٠اضافه بها به ردیف 

 متر. ٢۵٠
٠٣٢٣١١ 

 متر ۵٠٠,٧٢٨  
متر از  ١٠به ازای افزایش هر  ٠٣٢٣١٠اضافه بها به ردیف 

 متر به باال. ٢۵١
٠٣٢٣١٢ 

 ٠٣٢٣١٣ کیلووات. ٧٫۵باز و بسته نمودن الکتروموتور تا  مورد ۵٠٠,١٩٧  

 مورد ۵٠٠,۵٢٧  
 ١۵٢مونتاژ، رنگ آمیزی با رنگ اپوکسی پمپ تیپ اجرت 

 یک طبقه.
٠٣٢٣١۴ 

 ٠٣٢٣١۵ کیلوات. ٧٫۵سیم پیچی کامل الکتروموتور تا  مورد ٠٠٠,١,٩٧۶  

 ٠٣٢٣١۶ کیلووات. ٧٫۵تا  اجرت سربندی و تعویض کابل شناور  مورد ٠٠٠,١,١٧۵  

 مورد ۴۶١,٠٠٠  
 ١۵٢تیپ وشو با جوهر نمک پمپ  اجرت دمونتاژ و شست

 یک طبقه.
٠٣٢٣١٧ 

 مورد ٠٠٠,۴١۴  
یک  ١۵٢اجرت بسته بندی با یک عدد جعبه و فوم پمپ تیپ 

 طبقه.
٠٣٢٣١٨ 

 ٠٣٢٣١٩ یک طبقه. ١۵٢اجرت تابگیری و پرداخت شافت پمپ تیپ  مورد ۵٠٠,٣۶١  

 ٠٣٢٣٢٠ .١۵٢اجرت تراش و بوش واسط پمپ تیپ  مورد ٢٠٨,٠٠٠  

 ٠٣٢٣٢١ ای موتور (قطعه اتصال دهنده موتور به پمپ). کلهتعویض  مورد ۵٠٠,٢٣٧  

 ٠٣٢٣٢٢ تعویض محفظه یاتاقان باالیی و یا پایینی. مورد ١,٠٣٨,٠٠٠  

 ٠٣٢٣٢٣ تعویض چهارپایه موتور. مورد ١۶٢,٠٠٠  

 ٠٣٢٣٢۴ گرد. تعویض دیسک کف مورد ١,٠٣٨,٠٠٠  

 ٠٣٢٣٢۵ موتورها.تعویض کوپلینگ الکتروموتور برای  مورد ١۶٢,٠٠٠  

 ٠٣٢٣٢۶ های روتور. تراش و سنگ زدن بوش مورد ۶٣٨,٠٠٠  

 مورد ۵٠٠,٨٣٩  
جوشکاری و تراش سر شافت روتور (جای کوپلینک) و یا 

 جای خار سر شافت.
٠٣٢٣٢٧ 

 ٠٣٢٣٢٨ تعویض سر شافت الکتروموتور. مورد ٧١٧,٠٠٠  

 ٠٣٢٣٢٩ گرد. و تراش روتور جای کف جوشکاری  مورد ۵٣٨,٠٠٠  

 ٠٣٢٣٣٠ جوشکاری و تراش و گرفتن قطعی روتور. مورد ۴٧٨,٠٠٠  

 ٠٣٢٣٣١ های یاتاقان. تعویض بوش مورد ۵٠٠,۴٨٠  

 ٠٣٢٣٣٢ ثبت و گزارش لنگی روتور. مورد ٧٩,٨٠٠  

 ٠٣٢٣٣٣ اجرت کوپل کردن پمپ و موتور شناور. مورد ٧٩,٨٠٠  

 ٠٣٢٣٣۴ پروانه).تعویض رینگ طبقات (بوش لبه  مورد ١۶٢,٠٠٠  
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 ٠٣٢٣٣۵ تراش داخل محفظه طبقات (جای بوش الستیک). تعویض و  مورد ۴٠٠,٨١  

 ٠٣٢٣٣۶ تعویض طبقات پمپ. مورد ١۶٢,٠٠٠  
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 امور مشترکین فصل چهارم: 
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  ایه رشته بهرهفهرست بهای واحد پ

  
 امور مشترکین فصل چهارم: 

 

 بندي مورد تایید کارفرما صورت پذیرد. الزم است عملیات مشروح زیر طبق برنامه زمان .1
 قرائت کنتورها براي مشترکین تحت پوشش  تحویل سیاهه یا پوشه  .1-1

 ها به ناظرینتکمیل سیاهه قرائت کنتورها و تحویل آن .1-2

 تهیه و صدور قبض و توزیع آن طبق برنامه زمانبندي .1-3
 . تعریف2
آب و فاضالب  يها شرکت داریمربوط از خدمات پا يها نامه نییآ ایهستند که در قالب ضوابط  یحقوق ای یقیاشخاص حق نیمشترک. 2-1

 .کنند یاستفاده م ییروستا
ها از نظر صحت قرائت ها، کنتورهاي خراب، و فاقدین پیمانکار نگهداشت موظف است در اولین دوره قرائت کنتورها نسبت به بررسی آن. 3

شکلی کنتور اقدام نموده و در صورت وجود مغایرت، مورد را کتبا به ناظرین اعالم نماید. چنانچه بعد از تحویل پروژه و انجام اولین قرائت، م

باشد و در این رابطه چنانچه به مشترکین خسارتی وارد شود و یا ادعاي خسارت مطرح  آید، مسئولیت متوجه پیمانکار نگهداشت میپیش 

 باشد. شود، پیمانکار نگهداشت موظف به پرداخت آن می

اقدام نموده و گزارش آنرا به پس از اعالم ناظرین،  روز  2یمانکار نگهداشت موظف است نسبت به وصل انشعابات جدید حداکثر طی . پ4

باشد همراه تکمیل فرم مشخصات کنتور، حداکثر ظرف مدت یک هفته به ناظرین اعالم نماید. هزینه تامین کنتور و اتصاالت بعهده مشترك می

 که براساس دستور کار ناظرین اقدام خواهد شد.

برداري مشکوك غیرمجاز،  موظف است سیاهه موارد تغییر کاربري، انشعابات غیرمجاز، تغییر قطر انشعاب، موارد بهره نگهداشت پیمانکار .5

 .کنتورهاي خراب، جابجایی کنتور، و استفاده از آب شرب جهت ساخت و ساز را به ناظرین گزارش دهد

گیرد. پیمانکار  ها بر اساس دستور ناظرین صورت میمپ آنپیگیري تعویض کنتورهاي خراب و نصب سریع کنتورهاي مشترکین و پل. 6

جا  هاي فنی و استاندارد جابه گردد شیر فلکه و شیر یک طرفه را نیز بر اساس نقشهنگهداشت موظف است در انشعاباتی که کنتور تعویض می

 ناظرین باید توسط خود مشترك تهیه گردد. و نصب نماید. در صورتی که هر یک از اتصاالت فوق در انشعابات وجود ندارد با هماهنگی

بهاء و مصارف غیرمتعارف به عهده  هماهنگی بین ناظرین، نیروي انتظامی محل، و دیگر مراجع مربوط براي وصول آب مسئولیت ایجاد . 7

 پیمانکار نگهداشت است. 

نامه مربوط، با مشترکین پرمصرف برخورد  آب و برابر آیین پیمانکار نگهداشت باید با هماهنگی و دستور کارفرما به منظور توزیع عادالنه. 8

 نموده و در صورت لزوم نسبت به قطع موقت انشعاب اقدام نماید.

هاي مشترکین طبق نظر کارفرما به صورت کامل اقدام نماید و  موظف است نسبت به ثبت و گزارش و تشکیل پرونده نگهداشت پیمانکار. 9

 است. نگهداشت ت پرونده به عهده پیمانکارمسئولیت صحت و سقم اطالعا

 موقع ترکیدگی و خرابی کنتورهاي مشترکین به کارفرما با پیمانکار نگهداشت است. مسئولیت گزارش به. 10

  است.  1-4برابر مراحل مندرج در جدول  040501شرح خدمات ثبت و گزارش انشعابات مربوط به ردیف . 11
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 040501گزارش انشعابات مربوط به ردیف  شرح خدمات ثبت و -1-4جدول 

شماره 
 ردیف

 شرح عملیات
درصد 
 پرداخت

 10 نقشه با شماره پرونده يو مشخص نمودن رو ییایاز ملک مورد نظر و ثبت مختصات جغراف دیبازد 1

 10 تعیین متراژ عرصه و اعیان ملک و تکمیل مشخصات پرونده مشترك 2
 10 تنظیم کروکی ملک به صورت کامل 3
 10 رسانی تعیین فاصله از شبکه آب 4
 10 تعیین نوع و قطر لوله و همچنین وضعیت عملکرد و قدمت لوله 5
 10 استفاده از آب توسط مشترك مشخص کردن نوع  6
 10 در مکان مورد تقاضا انیاظهارنظر در خصوص فشار شبکه و تعداد متقاض 7

 10 بررسی نحوه مالکیت و تطبیق آن با ملک 8
 10 شود) بررسی مدارك و مجوزهاي مور نیاز مانند سند تملیکی، پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمانی (تصویر مدارك پیوست  9
 10 بررسی وضعیت آسفالت و گزارش آن 10

 100 جمع
 

 باشد. توزیع قبوض به صورت فیزیکی یا سامانه مخابراتی پیامک می  040103در ردیف . 12

 در آن دستمزد نصب تجهیزات منظور گردیده است. مربوط به حد فاصل شاخه انشعاب تا قبل از شیر یک طرفه بوده و  040201ردیف  .13

براي قطع انشعاب مشترکین متخلف از محل شیر قطع و وصل پشت درب مشترك و یا شیر سویچی داخل حوضچه   040301ردیف   .14

 بهاي ردیف لحاظ شده است.مشترك بوده که هزینه پلمپ نیز در 

باشد و باید همزمان با وصل مجدد انشعاب، استاندارد سازي انشعاب نیز صورت  وصل مجدد انشعاب قطع شده می براي   040302ردیف  .15

 باشد. مربوط به شناسایی انشعاب غیرمجاز با روش مورد نظر پیمانکار، می 040303گیرد. ردیف 

 باشد. مکانیکی و یا دستی، در هر فاصله و به هر عمق می خاکبرداري با هر نوع وسیله براي   040304بهاي ردیف  .16

 باید بوسیله پیچ و رول پالك صورت گیرد. 040401نصب پالك مشترکین موضوع ردیف  .17

 هزینه تمامی وسایل، ایاب و ذهاب و نظایر آن منظور شده است. 040601در بهاي ردیف  .18

 نصب و نظارت بر کیفیت منظور شده است. هزینه عملیات مربوط به کندن،   040701در بهاي ردیف  .19

پیمانکار به صورت موردي به دستور کارفرما تمامی اطالعات مشترکین را در خصوص نوع مصرف و تاسیسات را   040801در ردیف  .20

 بررسی نموده و به کارفرما گزارش می دهد.

، جمع آوري اطالعات خاص مشترکین (کد ملی، UTMانجام عملیات پیمایش روستاها، عملیات برداشت نمودن   040901ف در بهاي ردی .21
  تلفن و ...) ، ثبت و گزارش نوع کاربري مشترکین و تحویل فرم اطالعات به کارفرما برابر دستور کارفرما دیده شده است.

 

 
 

 

۴۴  
 

 



 امور مشترکین فصل چهارم: 
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۴٠١٠١ در هر دوره. قرائت کنتور  مشترک ۴۴٠,٧  

 ٠۴٠١٠٢ تهیه و صدور قبوض. مشترک ٨٧٠  

 ٠۴٠١٠٣ توزیع قبوض هر دوره. مشترک ٧۶٠,۴  

 ٠۴٠١٠۴ گونه اخطاریه. تهیه و توزیع هر  مشترک ۶٩٠,٧  

 ٠۴٠٢٠١ تعویض کنتورهای خراب مشترکین. مشترک ٣۶٢,٠٠٠  

 ٠۴٠٣٠١ قطع انشعاب مشترکین متخلف (دارای شیر قطع کن). مشترک ١٨١,٠٠٠  

 مشترک ٨٧١,٠٠٠  
قطع انشعاب غیر مجاز و یا قطع انشعاب مشترکین (فاقد 

 شیر قطع کن).
٠۴٠٣٠٢ 

 مشترک ۵٠٠,١٢٩  
انشعاب مشترکین متخلف (دارای شیر قطع  وصل مجدد 

 کن).
٠۴٠٣٠٣ 

 ٠۴٠٣٠۴ شناسایی انشعابات غیر مجاز. مشترک ٢۶١,٠٠٠  

 ٠۴٠٣٠۵ نصب انشعاب جدید مشترکین. مشترک ٨٠۵,۵٠٠  

 ٠۴٠۴٠١ نصب پالک مشترکین قدیمی. تهیه و  مشترک ۶٠٠,٢٧  

 مشترک ٠٠٠,١٣۴  
های مشترکین جدید  ثبت و گزارش، تشکیل و تکمیل پرونده

 و قدیم.
٠۴٠۵٠١ 

 ٠۴٠۶٠١ جایی، بهسازی و استانداردسازی انشعابات قدیمی. جابه مشترک ٨٠٠,٠٠٠  

 مشترک ٠٠٠,١۶۵  
واقعی  ثبت و گزارش کاربری و یا  بازدید از انشعابات خاص 

 مشترکین.
٠۴٠٧٠١ 

 ٠۴٠٨٠١ انجام پیمایش روستاها و جمع آوری اطالعات. مشترک ۵٠٠,١٣٧  

 
 

 

۴۵  
 

 



 مواد و مصالح  تامین  فصل پنجم: 
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 مواد و مصالح  تامین  فصل پنجم: 

هاي مربوط فهارس  سی حسب مورد از ردیف وي اتیلن و پی براي برآورد هزینه تهیه لوله از نوع فوالدي، چدنی نشکن، فایبرگالس، پلی. 1
 شود.  شبکه توزیع آب، استفاده می بهاي واحد پایه رشته خطوط انتقال آب یا 

 کوالر، زانویی، تبدیل، ، چهارراه ، راه انواع سه مانند ، فوالدي هاي لوله فوالدي متعلقات اجراي و تهیه عملیات مربوط به ، 050101ردیف . 2

 است. مربوط هاي مهره و پیچ و واشرها با فلنج، ساکت و فلنج اسپیکات فلنج،

 گلند، کوالر، تبدیل، زانویی، ، چهارراه ، راه انواع سه مانند نشکن، چدنی هاي لوله متعلقات اجراي و تهیه عملیات مربوط به ، 050201. ردیف 3

 است. مربوط هاي مهره و پیچ و واشرها با ، فلنج ساکت و فلنج اسپیکات فلنج،

کیلووات بوده و به ازاي افزایش هر کیلووات، معادل چهارصدهزار ریال اضافه  5/7براي سیم پیچی الکتروموتور تا  051101ردیف  .4
 شود.  می

 50اتمسفر  16باشد و براي فشار کار  اتمسفر می 10هاي شیرآالت در این فصل براي فشار کار  هاي در نظر گرفته شده براي ردیف قیمت .5
 گردد. غ ردیف به صورت اضافه بهاء محاسبه و پرداخت میدرصد مبل

محاسبه گردیده است. به ازاي افزایش هر طبقه از آن تیپ پمپ بر اساس جدول شماره  152براي پمپ یک طبقه تیپ  051166ردیف  .6
 گردد.  این ردیف اضافه می يدرصد هزینه 15درصد هزینه ردیف و به ازاي افزایش هر تیپ پمپ به آن نیز ،  8، معادل 3فصل  3-1

 
 

 
 

 

۴۶  
 

 



 مواد و مصالح  تامین  فصل پنجم: 
 ١٣٩٨تأسیسات آب شرب روستایی سال برداری و نگهداری  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد (ریال)بهای واحد  مقدار بهای کل (ریال)

 ٠۵٠١٠١ فوالدی. های  متعلقات لوله کیلوگرم ٧٢,٩٠٠  

 ٠۵٠٢٠١ نشکن.- های چدنی متعلقات لوله کیلوگرم ۵٧,٠٠٠  

 ٠۵٠٣٠١ اتیلن. های پلی لوله متعلقات  عدد ٨١,٢٠٠  

 عدد ۵٠٠,٧٣٢  
فایبرگالس با فشار کار  های  متعلقات فایبرگالس لوله

١٠PN. 
٠۵٠۴٠١ 

 ٠۵٠۵٠١ سی. وی -های پی -متعلقات لوله عدد ٠٠٠,۵۴  

 عدد ٠٠٠,٣,١۴۶  
 ۵٠به قطر اسمی  تهیه شیر قطع و وصل کشویی فوالدی 

 متر. میلی
٠۵٠۶٠١ 

  
٣۴,٣٠٠ 

سانتی  -عدد 
 متر مربع

 ٣٠٠برای قطرهای باالتر تا  ٠۶٠۶٠١ اضافه بها به ردیف 
مساحت سطح متر مربع افزایش  متر به ازای هر سانتی میلی

 مقطع نامی شیر قطع و وصل کشویی فوالدی.

٠۵٠۶٠٢ 

 ٠۵٠۶٠٣ متر. میلی ۵٠تهیه شیر یکطرفه فوالدی به قطر  عدد ٢۴٩,٠٠٠,۶  

  
٨۵,٨٠٠ 

سانتی  -عدد 
 متر مربع

 ٨٠برای قطرهای باالتر تا  ٠۵٠۶٠٣ اضافه بها به ردیف 
متر مربع افزایش مساحت سطح  متر به ازای هر سانتی میلی

 مقطع نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فوالدی.

٠۵٠۶٠۴ 

 ٠۵٠۶٠۵ متر. میلی ١٠٠تهیه شیر یکطرفه فوالدی به قطر  عدد ٠٠٠,۴٨۴,١٣  

  
۵۴,٣٠٠ 

سانتی  -عدد 
 متر مربع

 ۵٠٠برای قطرهای باالتر تا  ٠۵٠۶٠۵ اضافه بها به ردیف 
مترمربع افزایش مساحت سطح  متر به ازای هر سانتی میلی

 نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فوالدی.مقطع 

٠۵٠۶٠۶ 

 ٠۵٠۶١١ متر. میلی ٨٠تهیه شیر فشارشکن فوالدی به قطر  عدد ٢٧,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠۵٠۶١٢ متر. میلی ١٠٠تهیه شیر فشارشکن فوالدی به قطر  عدد ۵٠٠,٠٠٠,٣٣  

 ٠۵٠۶١٣ متر. میلی ١۵٠تهیه شیر فشارشکن فوالدی به قطر  عدد ۴٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠۵٠۶١۴ متر. میلی ٢٠٠تهیه شیر فشارشکن فوالدی به قطر  عدد ۵٧٠,٠٠٠,٨٢  

 ٠۵٠۶١۵ متر. میلی ٢۵٠تهیه شیر فشارشکن فوالدی به قطر  عدد ٠٠٠,١٨۵,٩۴  

 عدد ٣,٨۴٨,٠٠٠  
های متقابل و واشر و پیچ  تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج

 متر. میلی ۶٠و مهره به قطر 
٠۵٠٧٠١ 

 عدد ٠٠٠,۴,۵٩۶  
های متقابل و واشر و پیچ  تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج

 متر. میلی ٨٠و مهره به قطر 
٠۵٠٧٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٠٩۶,۵  
های متقابل و واشر و پیچ  تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج

 متر. میلی ١٠٠و مهره به قطر 
٠۵٠٧٠٣ 

 ٠۵٠٧٠۴ متر. میلی ٣٠٠قطر  دار چدنی به ای فلنج تهیه شیر پروانه عدد ٠٠٠,۵۶۵,۴٩  

 
 

 

۴٧  
 

 



 مواد و مصالح  تامین  فصل پنجم: 
 ١٣٩٨تأسیسات آب شرب روستایی سال برداری و نگهداری  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد (ریال)بهای واحد  مقدار بهای کل (ریال)

  
۵٣,١٠٠ 

سانتی  -عدد 
 متر مربع

 ٧٠٠برای قطرهای باالتر تا  ٠۵٠٧٠۴ اضافه بها به ردیف 
متر مربع افزایش مساحت سطح  متر به ازای هر سانتی میلی

 دار چدنی. ای فلنج مقطع نامی شیر پروانه

٠۵٠٧٠۵ 

 عدد ۶,۶۵٠,٠٠٠  
همراه با واشر و پیچ و ) D.Jتهیه قطعه قابل پیاده کردن (

 متر. میلی ١۵٠مهره به قطر 
٠۵٠٨٠١ 

 عدد ۴۵٠,٠٠٠,٩  
) همراه با واشر و پیچ و D.Jتهیه قطعه قابل پیاده کردن (

 متر. میلی ٢٠٠مهره به قطر 
٠۵٠٨٠٢ 

 عدد ٠٠٠,١٢,٨۵۴  
) همراه با واشر و پیچ و D.Jتهیه قطعه قابل پیاده کردن (

 متر. میلی ٢۵٠مهره به قطر 
٠۵٠٨٠٣ 

 عدد ٠٠٠,۵١۵,١٨  
) همراه با واشر و پیچ و D.Jتهیه قطعه قابل پیاده کردن (

 متر. میلی ٣٠٠مهره به قطر 
٠۵٠٨٠۴ 

 عدد ٢۴,۴٩٧,٠٠٠  
) همراه با واشر و پیچ و D.Jتهیه قطعه قابل پیاده کردن (

 متر. میلی ٣۵٠مهره به قطر 
٠۵٠٨٠۵ 

 عدد ٠٠٠,٢٩,١٠۶  
) همراه با واشر و پیچ و D.Jکردن ( تهیه قطعه قابل پیاده

 متر. میلی ۴٠٠مهره به قطر 
٠۵٠٨٠۶ 

 عدد ٠٠٠,١,٣٧۴  
تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و 

 متر. میلی ۵٠واشر و پیچ و مهره به قطر 
٠۵٠٨٠٧ 

 عدد ٢,٠۵١,٠٠٠  
تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و 

 متر. میلی ۶۵پیچ و مهره به قطر  واشر و
٠۵٠٨٠٨ 

 عدد ٠٠٠,٢,٢٣۴  
تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و 

 متر. میلی ٨٠واشر و پیچ و مهره به قطر 
٠۵٠٨٠٩ 

 عدد ٠٠٠,۶٢۴,٢  
تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و 

 متر. میلی ١٠٠واشر و پیچ و مهره به قطر 
٠۵٠٨١٠ 

  
 مترطول ٣٣,٩٠٠

زمینی دوسیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع  کابل 
NYY  مترمربع، برای نصب در داخل  میلی ٢×١٫۵به مقطع
 ترانشه.

٠۵٠٩٠١ 

  
 مترطول ۴٩,١٠٠

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٢×١٫۵به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩٠٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,٧۴

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٢×۴به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩٠٣ 

 
 

 

۴٨  
 

 



 مواد و مصالح  تامین  فصل پنجم: 
 ١٣٩٨تأسیسات آب شرب روستایی سال برداری و نگهداری  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد (ریال)بهای واحد  مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ٠٠٠,٩۶

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٢×۶به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,١۴۵

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٢×١٠به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩٠۵ 

  
 مترطول ٢٢٩,٠٠٠

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع  کابل 
NYY  مترمربع، برای نصب در داخل  میلی ٢×١۶به مقطع
 ترانشه.

٠۵٠٩٠۶ 

  
 مترطول ٢٢۵,۵٠٠

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع  کابل 
NYY  مترمربع، برای نصب در داخل  میلی ٢×٢۵به مقطع
 ترانشه.

٠۵٠٩٠٧ 

  
 مترطول ۴۵٨,٠٠٠

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع  کابل 
NYY  مترمربع، برای نصب در داخل  میلی ٢×٣۵به مقطع
 ترانشه.

٠۵٠٩٠٨ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٢٨

ترموپالستیک از نوع زمینی دو سیمه، با عایق و روکش  کابل 
NYY  مترمربع، برای نصب در داخل  میلی ٢×۵٠به مقطع
 ترانشه.

٠۵٠٩٠٩ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴۵

زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٣×١٫۵به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩١٠ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٨

زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٣×٢٫۵به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩١١ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٠٠

زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٣×۴به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩١٢ 

  
 مترطول ١٣١,٠٠٠

زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٣×۶به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩١٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٠٢

زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٣×١٠به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩١۴ 

 
 

 

۴٩  
 

 



 مواد و مصالح  تامین  فصل پنجم: 
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 مترطول ٣٢٢,٠٠٠

زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٣×١۶به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩١۵ 

  

 کیلوگرم ٨٠٩,٠٠٠

ارت با شمش مسی با رنگ حرارتی برای فازها و نول و 
عالیم هشداردهنده چاپی مقاوم در مقابل حرارت و 

های نمکی، با مقاطع مختلف برای شینه  رطوبت و محیط
کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فشار 

ها،  متوسط، با تمامی اتصاالت مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره
واشرهای تخت و فنری و واشر مخصوص سنجش گشتاور 

مخصوص، بدون ایزوالتورها و افت مصالح  و بست های
 مربوط.

٠۵١٠٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,١١۵

مقره تابلویی اتکایی (ایزوالتور) فشار ضعیف، به شکل 
سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ 
مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با 

های مسی  گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه صاعقه
آلومینیومی با تمامی لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی یا 

آمپر و با قدرت اتصال  ۴٠٠های تا  ولت برای شینه ١٠٠٠
 کیلوآمپر. ۵٠تا  ٣٠کوتاه 

٠۵١٠٠٢ 

  

 عدد ٩٢,٠٠٠

مقره تابلویی اتکایی (ایزوالتور) فشار ضعیف، به شکل 
سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ 

اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه مصنوعی یا 
های مسی یا  گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه

آلومینیومی با تمامی لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی 
آمپر و با  ١٠٠٠آمپر تا  ۵٠٠های از  ولت برای شینه ١٠٠٠

 کیلوآمپر. ۵٠تا  ٣٠قدرت اتصال کوتاه 

٠۵١٠٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,٢۵۵

آمپر با  ١۶گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته کلید 
) قطع زیر بار، بطور ١  -٢ولت، قابل ( ٢٣٠ولتاژ حداکثر 

 کامل.

٠۵١٠٠۴ 

  
 عدد ٢٨٢,٠٠٠

آمپر با  ١۶کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته 
) قطع زیر بار، ١ -٠ -٢ولت،قابل ( ۴١۵ولتاژ حداکثر 

 بطور کامل.

٠۵١٠٠۵ 

 عدد ١,٠٢٢,٠٠٠  
، ١٠٠٫۵، ٧۵٫۵ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 

 ١۵٠٫۵ ،٢٠٠٫۵. 
٠۵١٠٠۶ 

 عدد ۵٣۴,۵٠٠  
، ٢۵٠٫۵ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 

 .۴٠٠٫۵ و  ٣٠٠٫۵
٠۵١٠٠٧ 
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 عدد ٠٠٠,٣٩۶  
، ۵٠٠٫۵ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 

 .٨٠٠٫۵ و  ٧۵٠٫۵، ۶٠٠٫۵
٠۵١٠٠٨ 

 عدد ۵١۴,۵٠٠  
، ١٠٠٠٫۵ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 

 .١۵٠٠٫۵ و  ١٢٠٠٫۵
٠۵١٠٠٩ 

 عدد ٩٠۵,۵٠٠  
، ٢٠٠٠٫۵ ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 

 .٣٠٠٠٫۵و  ٢۵٠٠٫۵
٠۵١٠١٠ 

  
 عدد ۶١٠,٠٠٠

نامی  کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ
آمپر با فیوز مربوط به طور  ٣٢ولت و جریان نامی  ۵٠٠

 کامل.

٠۵١٠١١ 

  
 عدد ١١٠,٠٠٠

 ٢٢  چراغ سیگنال برای نصب روی تابلو، به قطر نصب 
 ۶تا   ٢های مختلف،با المپی به قدرت  متر، به رنگ میلی

  ولت. ۶و یا  ٢۴یا ١١٠یا ٢٢٠وات، 

٠۵١٠١٢ 

 ٠۵١٠١٣ های پیچی. نگهداری ترمینالصفحه انتهایی برای  عدد ١٠,٧٠٠  

 ٠۵١٠١۴ ریل فلزی برای نصب ترمینال پیچی. مترطول ٩٠,٠٠٠  

 ٠۵١٠١۵ ها روی ریل. بست فلزی برای نگهداری ترمینال عدد ١,٢۵٠  

  
 عدد ۶٠,٠٠٠

ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل 
نصب کلید هایمخصوص برای  پیچ، مهره و پرچ و بست

 اتوماتیک مینیاتوری.

٠۵١٠١۶ 

 عدد ٧٠٠,١۶  
ای ازجنس ترموپالستیک برای  ترمینال پیچی با بدنه

 متر مربع. میلی ٢٫۵هایی تا مقطع  هادی
٠۵١٠١٧ 

 عدد ٢٠,٩٠٠  
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترموپالستیک برای هادی 

 مترمربع. میلی  ۶تا  ۴هایی به مقطع 
٠۵١٠١٨ 

 ٠۵١١٠١ کیلووات. ٧٫۵الکتروموتور تا  سیم پیچ  کیلووات ٨,٨۵٩,٠٠٠  

 ٠۵١١٠٢ کیلووات.  ٧٫۵بوش کوتاه رتور برای پمپ تا  عدد ۵٠٠,٩٧٠  

 ٠۵١١٠٣ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٠٢اضافه بها به ردیف  کیلووات ١٨,٧٠٠  

 ٠۵١١٠۴ کیلووات. ٧٫۵بوش بلند روتور تا  عدد ١,٢٩٣,٠٠٠  

 ٠۵١١٠۵ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٠۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ٧,٨۴٠  

 ٠۵١١٠۶ کیلووات. ٧٫۵تا  بوش داخل قیفی باال  عدد ١,٠٧٨,٠٠٠  

 ٠۵١١٠٧ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٠۶اضافه بها به ردیف  کیلووات ٢١,١٠٠  

 ٠۵١١٠٨ کیلووات. ٧٫۵بوش داخل قیفی پایین تا  عدد ۵٠٩,٠٠٠,١  

 ٠۵١١٠٩ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٠٨اضافه بها به ردیف  کیلووات ٢۵,۶٠٠  
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 ٠۵١١١٠ کیلووات. ٧٫۵ بوش جای کاسه نمد تا  عدد ۵٣٩,٠٠٠  

 ٠۵١١١١ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١١٠اضافه بها به ردیف  کیلووات ۶٠٠,١٠  

 ٠۵١١١٢ کیلووات. ٧٫۵تا   گیر برای پمپ الستیک ضربه  عدد ٧٠٠,۶۴  

 ٠۵١١١٣ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١١٢اضافه بها به ردیف  کیلووات ١,٣١٠  

 ٠۵١١١۴ کیلووات. ٧٫۵تا   گرد برای پمپ  دیسک کف عدد ۵٠٠,٨٨٨  

 ٠۵١١١۵ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١١۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ۶٨,٢٠٠  

 ٠۵١١١۶ کیلووات. ٧٫۵تا  گرد برای پمپ  فیبردیسک کف عدد ٠٠٠,٧۵۵  

 ٠۵١١١٧ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١١۶اضافه بها به ردیف  کیلووات ٩,٨٠٠  

 ٠۵١١١٨ کیلووات. ٧٫۵  گرد برای پمپ  یاتاقان کف عدد ٠٠٠,۶٨۶,١  

 ٠۵١١١٩ افزایش هر کیلووات.به ازای  ٠۵١١١٨اضافه بها به ردیف  کیلووات ٢١,٧٠٠  

 ٠۵١١٢٠ کیلووات. ٧٫۵برای پمپ تا  گرد برنزی  های یاتاقان کف لقمه عدد ٠٠٠,١,٣٢۴  

 ٠۵١١٢١ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٢٠اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵٠٠,۴٣  

 ٠۵١١٢٢ کیلووات. ٧٫۵ بندی تا  واشر مسی آب عدد ۵٠٠,١٢٨  

 ٠۵١١٢٣ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٢٢اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵٧٠,٢  

 ٠۵١١٢۴ کیلووات. ٧٫۵شن گیر پمپ با خار تا  عدد ۶٣۴,۵٠٠  

 ٠۵١١٢۵ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٢۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ۴٠٠,١٠  

 ٠۵١١٢۶ کیلووات. ٧٫۵تا  کاسه نمد موتور ( فنر استیل)  عدد ١٠٨,٠٠٠  

 ٠۵١١٢٧ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٢۶اضافه بها به ردیف  کیلووات ٢,٨٧٠  

 ٠۵١١٢٨ کیلووات. ٧٫۵الستیک دیافراگم برای پمپ تا  عدد ٠٠٠,٢٠۵  

 ٠۵١١٢٩ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٢٨اضافه بها به ردیف  کیلووات ۴١٠,٣  

 ٠۵١١٣٠ کیلووات. ٧٫۵تا  پمپ ای برای  فیبر کنگره عدد ٠٠٠,٧۵۵  

 ٠۵١١٣١ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٣٠اضافه بها به ردیف  کیلووات ٠٣٠,۶  

 ٠۵١١٣٢ کیلووات. ٧٫۵تا  کوپلینگ برای پمپ  عدد ۵٠٠,٩٧٠  

 ٠۵١١٣٣ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٣٢اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵۴٠,٧  

 ٠۵١١٣۴ کیلووات. ٧٫۵تا  کوپلینگ برای پمپ خار  عدد ٢۵٩,٠٠٠  

 ٠۵١١٣۵ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٣۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ۴٧٠,٣  

 ٠۵١١٣۶ کیلووات. ٧٫۵ پیچ کوپلینگ برای پمپ تا  عدد ۴٠٠,١٩  

 ٠۵١١٣٧ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٣۶اضافه بها به ردیف  کیلووات ۴٨٠,٣  

 ٠۵١١٣٨ کیلووات. ٧٫۵ چدنی ته موتور برای پمپ تا  عدد ۵٠٠,۵١٧  
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 ٠۵١١٣٩ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٣٨اضافه بها به ردیف  کیلووات ٠٧٠,۴  

 ٠۵١١۴٠ کیلووات. ٧٫۵دار برای پمپ تا  پیچ آب والف عدد ١٠٨,٠٠٠  

 ٠۵١١۴١ کیلووات.به ازای افزایش هر  ٠۵١١۴٠اضافه بها به ردیف  کیلووات ۶٨٠  

 عدد ۵٠٠,١١٨  
 ٧٫۵تا  ی اتصال دهنده برای پمپ  پیچ و مهره استیل با قطعه

 کیلووات.
٠۵١١۴٢ 

 ٠۵١١۴٣ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١۴٢اضافه بها به ردیف  کیلووات ٨۵۵  

 عدد ١٠٨,٠٠٠  
تا  برای پمپ  پیچ و مهره و واشر استیل موتور دو سر دنده 

 کیلووات. ٧٫۵
٠۵١١۴۴ 

 ٠۵١١۴۵ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١۴۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵١٠,١  

 ٠۵١١۴۶ کیلووات. ٧٫۵تا  یاتاقان پایینی موتور برای پمپ  عدد ١,٠٩٣,٠٠٠  

 ٠۵١١۴٧ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١۴۶اضافه بها به ردیف  کیلووات ۶٠٠,٢٠  

 ٠۵١١۴٨ کیلووات. ٧٫۵یاتاقان باالیی موتور برای پمپ تا  عدد ٠٠٠,۵٩۴,١  

 ٠۵١١۴٩ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١۴٨اضافه بها به ردیف  کیلووات ٣٢,٠٠٠  

 ٠۵١١۵٠ کیلووات. ٧٫۵برای پمپ تا  کاسه چهار پایه ته دینام  عدد ١,٨٧٣,٠٠٠  

 ٠۵١١۵١ افزایش هر کیلووات.به ازای  ٠۵١١۵٠اضافه بها به ردیف  کیلووات ۴٠٠,١٣  

 عدد ۵٠٠,٨٨٢  
 ٧٫۵تا   قطعه اتصال دهنده موتور به پمپ برای پمپ 

 کیلووات.
٠۵١١۵٢ 

 ٠۵١١۵٣ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١٢۵١اضافه بها به ردیف  کیلووات ٣٩,٣٠٠  

 عدد ٧٠٠,۶۴  
کیلو   ٧٫۵ بندی کابل برای پمپ تا  الستیک و تفلون آب

 وات.
٠۵١١۵۴ 

 ٠۵١١۵۵ به ازای افزایش هر کیلو وات. ٠۵١١۵۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ١,٢١٠  

 ٠۵١١۵۶ کیلووات.  ٧٫۵ تا  برای پمپ  Uالستیک  عدد ۴٣,١٠٠  

 ٠۵١١۵٧ به ازای افزایش هر کیلووات.  ٠۵١١۵۶اضافه بها به ردیف  کیلووات ٧۵۵  

 ٠۵١١۵٨ کیلووات.  ٧٫۵ تا  چوب شیار برای پمپ  عدد ۵٠٠,٢٨٠  

 ٠۵١١۵٩ به ازای افزایش هر کیلووات.  ٠۵١١۵٨اضافه بها به ردیف  کیلووات ٢,٢۶٠  

 ٠۵١١۶٠ کیلووات. ٧٫۵نگهدارنده ساچمه برای پمپ تا  عدد ٢۴٩,٠٠٠  

 ٠۵١١۶١ به ازای افزایش هر کیلووات.  ٠۵١١۶٠اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵٧٠,٩  

 ٠۵١١۶٢ کیلووات.  ٧٫۵ رینگ باالنس برای پمپ تا  عدد ۵٠٠,٣٧٣  

 ٠۵١١۶٣ به ازای افزایش هر کیلووات.  ٠۵١١۶٢اضافه بها به ردیف  کیلووات ١٠,٢٠٠  

 ٠۵١١۶۴ کیلووات. ٧٫۵ گرد برای پمپ تا  خار دیسک کف عدد ٢۵٩,٠٠٠  
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 ١٣٩٨تأسیسات آب شرب روستایی سال برداری و نگهداری  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد (ریال)بهای واحد  مقدار بهای کل (ریال)

 ٠۵١١۶۵ کیلووات.به ازای افزایش هر   ٠۵١١۶۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ٣,٣٢٠  

 ٠۵١١۶۶ .١۵٢طبقه تیپ  ١شفت مرکزی پمپ  عدد ۵٠٠,۶۵٢  

 ٠۵١١۶٧ بوش واسطه. عدد ٠٠٠,١,٠١۵  

 ٠۵١١۶٨ .١۵٢گی) تیپ  بوش استیل محفظه فشار (کله عدد ۵٠٠,۵١٨  

  ۴۶,٧٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١۶٨اضافه بها به ردیف 

٠۵١١۶٩ 

 ٠۵١١٧٠ .١۵٢گی) تیپ  بوش الستیکی محفظه فشار(کله عدد ۵٠٠,٣۵٨  

  ۴۴,٢٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٧٠اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٧١ 

 ٠۵١١٧٢ .١۵٢شنگیر پمپ با خار تیپ  عدد ۶۴٧,٠٠٠  

  ٨۶,٧٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 افزایش هر تیپ پمپ.به ازای   ٠۵١١٧٢اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٧٣ 

 ٠۵١١٧۴ .١۵٢رینگ جای پروانه تیپ  عدد ٠٠٠,۴٨۵  

  ۶٢,٠٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٧۴اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٧۵ 

 ٠۵١١٧۶ .١۵٢کلگی تیپ  عدد ١,٠۶٧,٠٠٠  

  ١٢٠,٠٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 افزایش هر تیپ پمپ.به ازای   ٠۵١١٧۶اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٧٧ 

 ٠۵١١٧٨ بوش الستیکی. عدد ۵٠٠,۶٢٣  

 ٠۵١١٧٩ بوش برنجی. عدد ۶۶٧,٠٠٠  

 ٠۵١١٨٠ .١۵٢بوش استیل روی شافت در محل طبقه تیپ  عدد ۴٢٩,٠٠٠  

  ٧٣,۴٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٨٠اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٨١ 

 ٠۵١١٨٢ .١۵٢تیپ  چتری سوپاپ  عدد ۴٢٧,٠٠٠  

  ١٨١,۵٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٨٢اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٨٣ 

 ٠۵١١٨۴ توری استیل. عدد ٠٠٠,٧٢۵  

 ٠۵١١٨۵ .١۵٢تیپ  فنر چتری سوپاپ  عدد ۵٠٠,١۵١  

  ۴۵,۶٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 افزایش هر تیپ پمپ.به ازای   ٠۵١١٨۵اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٨۶ 

 ٠۵١١٨٧ .١۵٢تیپ  میل چتری سوپاپ  عدد ١۶٨,٠٠٠  
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 مواد و مصالح  تامین  فصل پنجم: 
 ١٣٩٨تأسیسات آب شرب روستایی سال برداری و نگهداری  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد (ریال)بهای واحد  مقدار بهای کل (ریال)

  ۵٣,١٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٨٧اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٨٨ 

 ٠۵١١٨٩ .١۵٢تیپ  رینگ برنجی سوپاپ  عدد ۵٠٠,۴٠٢  

  ١١۵,۵٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٨٩اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٩٠ 

 ٠۵١١٩١ .١۵٢محفظه سوپاپ تیپ  عدد ١,١٧٣,٠٠٠  

  ٢۶٣,۵٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٩١اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٩٢ 
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 فصل ششم: بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 فصل ششم: بهداشت، ایمنی و محیط زیست 

 

 باشد.هاي الزم به طور کامل میها با در نظر گرفتن کلیه تمهیدات و پیگیري هاي این فصل، هزینه کامل انجام ردیفقیمت .1
 براي هر یک از عوامل اجرایی پیمانکار در پروژه براساس آیین نامه مربوط طّب کار در نظر گرفته شده است. 060101ردیف . 2
 باشد. اي تخصصی براي هر رشته از تاسیسات آب شرب می هاي پزشکی دوره جهت انجام آزمایش 060102ردیف . 3

و تجهیزات مربوط به آن از قبیل لباس ضد گاز، ماسک تمام صورت، فیلتر مخصوص  زن گازي هاي کُلر براي تمام سامانه  060103 . ردیف4

 باشد. کپ سرسیلندر می گاز کُلر و بخارات شیمیایی، کفش ایمنی، دستکش ساق بلند و تجهیزاتی از قبیل گوه،

ضد گاز، ماسک نیم صورت، فیلتر مخصوص زن محلولی و تجهیزات مربوط به آن از قبیل لباس  هاي کُلر براي تمام سامانه 060104. ردیف 5

 باشد. بخارات شیمیایی، کفش ایمنی، دستکش ساق بلند می

اي پرسنل پیمانکار را در اسناد پیش بینی نمایند. بابت  هاي دوره . واحد تهیه کننده اسناد مناقصه، باید تعداد دفعات انجام معاینات و آزمایش6

 گردد. اي منظور نمی یش از تعداد عنوان شده در قرارداد، هزینهاي ب هاي دوره انجام معاینات و آزمایش
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 فصل ششم: بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
 ١٣٩٨شرب روستایی سال برداری و نگهداری تأسیسات آب  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دوره -نفر  مطابق تعرفه  
ای به طور کامل بر اساس  انجام معاینات پزشکی دوره

 ها طب کار و اخذ کارت سالمت. آزمایش
٠۶٠١٠١ 

 دوره -نفر  مطابق تعرفه  
ای متناسب با نوع کار در  های پزشکی دوره انجام آزمایش

 رسانی. آبتاسیسات 
٠۶٠١٠٢ 

  
 نفر ١١,٠٠٠,٠٠٠

تهیه تجهیزات حفاظت فردی طبق پروژه (لباس مخصوص 
ضد نفوذ دو تیکه گاز ک�لر، ماسک حفاظتی تمام صورت، 

 فیلتر و دستکش ضد اسید).

٠۶٠١٠٣ 

  
 نفر ٧,٠٠٠,٠٠٠

خرید تجهیزات حفاظت فردی طبق پروژه (لباس 
حفاظتی نیم مخصوص ضد نفوذ گاز ک�لر تک فیلتر، ماسک 

 صورت و دستکش ضداسید).

٠۶٠١٠۴ 

 مورد ٢٣٣,٧٠٠  
های ایمنی کار، در  -تهیه، تعویض و نصب دستورالعمل

 محل مناسب و قابل رویت مطابق با استاندارد مربوط.
٠۶٠١٠۵ 
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 شرح اقالم هزینه های باالسری  . ١پیوست 
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  پایه رشته بهرهفهرست بهای واحد 

  
 شرح اقالم هزینه های باالسری  . ١پیوست 

 شود.   هزینه باالسري، به طور کلی به هزینه باالسري عمومی و هزینه باالسري کار، به شرح زیر تفکیک می
 هزینه باالسري عمومی  . 1

 این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه هاي درج شده در زیر: 
 هزینه دستمزد نیروي انسانی دفتر مرکزي، شامل نیروي انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداري و مالی، تدارکات و خدمات. . 1-1

 و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزي (سهم کارفرما) به انضمام هزینه بیمه بیکاري کارکنان دفتر مرکزي. هزینه بیمه هاي عمومی . 1-2

 شود.   هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزي و هزینه هاي ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می. 1-3

 مرکزي گذاري یا اجاره محل دفتر  هزینه سرمایه. 1-4

 هزینه نگهداري دفتر مرکزي . 1-5

 هزینه استهالك وسایل دفتري دفتر مرکزي . 1-6

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

 هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزي . 1-8

 هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزي. 1-9

  هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزي . 1-10
 هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزي . 1-11

 ها. هزینه تهیه اسناد، براي شرکت در مناقصه. 1-12

 ها. هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه. 1-13

 ها هزینه هاي متفرقه، شامل هزینه هاي حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع و مانند آن. 1-14

 ر مرکزيهزینه عوارض دهیاري براي دفت. 1-15
 هزینه سرمایه گذاري یا اجاره و هزینه هاي نگهداري و بهر ه برداري از انبار مرکزي . 1-16

 هزینه دستگاه ها و تجهیزات رایانه هاي دفتر مرکزي . 1-17

 هزینه باالسري کار . 2

 هاي درج شده در زیر: این هزینه، از نوع هزینه هایی است که می توان آن را با کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه 
 هزینه هاي سرمایه گذاري که شامل موارد زیر است:  .2-1

 هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، باتوجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است. . 2-1-1
 هزینه ناشی از وجوه نقدي آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست. . 2-1-2
 هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:  .2-2

 هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات . 2-2-1
 هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت . 2-2-2
 هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجراي کار . 2-2-3
 هزینه مالیات  .2-3

 هزینه صندوق کارآموزي  .2-4

 سود پیمانکار  .2-5

 (که در این فهرست بها همان محدوده کار است)، که شامل موارد زیر است: هزینه هاي مستمرکارگاه  .2-6
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 شرح اقالم هزینه های باالسری  . ١پیوست 
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  پایه رشته بهرهفهرست بهای واحد 

  
هزینه دستمزد نیروي انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداري، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات. همچنین، هزینه . 2-6-1

 کارگاه، منظور نشده است.  تحویلهیز و هاي فهرست بها و هزینه تج دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف
 هزینه نیروي انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور براي بازرسی و آزمایش قرار می گیرد. . 2-6-2
 هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزي به کارگاه و سایر نقاط، براي کار مربوط. . 2-6-3
 فی اسناد و مدارك پیمان. هزینه تهیه نسخه هاي اضا. 2-6-4
 هزینه غذاي کارکنان و کارمندان پیمانکار. . 2-6-5
 هزینه پذیرایی کارگاه. . 2-6-6
 هزینه هاي پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوالن کارگاه و هزینه هاي متفرقه.. 2-6-7
 هزینه تأمین وسیله نقلیه براي تدارکات کارگاه. . 2-6-8
 هزینه فتوکپی، چاپ ، لوازم التحریر و ملزومات. . 2-6-9
 هاي پیمانکار.  هزینه آزمایش. 2-6-10
 هزینه هاي مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست و حفاظت کار. . 2-6-11
 هزینه هاي تهیه مدارك فنی و تحویل کار.  .2-7

 هزینه هاي تهیه عکس و فیلم در حد نیاز کار. . 2-7-1
 تهیه نقشه هاي کارگاهی.هزینه . 2-7-2
 هزینه تهیه نقشه هاي چون ساخت. . 2-7-3
 هزینه هاي برنامه ریزي و ثبت و گزارش پروژه. . 2-7-4
 هزینه هاي نگهداري عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت. . 2-7-5
 هزینه هاي مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی. . 2-7-6

روي انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آالت جزو هزینه ساعتی ماشین آالت پیش بینی شده اسـت و از ایـن بابـت    ) هزینه دستمزد نی1توضیح 
 هزینه اي در هزینه هاي باالسري منظور نشده است.  

ض دهیـاري  ) در طرح هاي عمرانی، چون هزینه هاي بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاري نیروي انسانی کارگاه و همچنین هزینه عـوار 2توضیح 
ها در هزینه هـاي باالسـري   شود، هزینه اي از بابت آن(براي پیمان هاي مشمول)، توسط دستگاه هاي اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت می

 منظور نشده است.  
ـ   ا اسـتفاده از فهرسـت   کلیه کسورات قانونی نظیر بیمه و مالیات و غیره که طبق قوانین جاري کشور مشمول قراردادهاي مربوط به انجام کـار ب

هاي پیمانکاران کسر و به حساب مربوط واریـز خواهـد شـد. ضـمنا     شود به عهده پیمانکاران و طبق ضوابط از صورت وضعیتبهاء مذکور می
 قانون تامین اجتماعی است. 38کلیه کسورات قانونی مشمول ماده 
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 . تجهیز و تحویل کار٢پیوست 
 ١٣٩٨برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 . تجهیز و تحویل کار٢پیوست 

 این پیوست، به صورت عمومی و براي استفاده در رشته بهره برداري، نگهداري و تعمیرات تاسیسات آب شرب روستایی تهیه شده است. 
 تعاریف . 1

انجام شود، تا آغاز و انجام دادن  مورد نظرها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت براي دوره  تجهیز عبارت از عملیات، اقدام. 1-1
موضوع این فهرست بها تجهیز به معنی استقرار گروه یا افرادي در در خصوص  عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارك پیمان، میسر شود.

فرآیندها و  عیب یابی و رفع عیب اي، برداري، نگهداري برنامهآالت مناسب براي بهره هاي مورد نظر با ابزارها، تجهیزات و ماشین محل یا محل
 باشد.می اي  تاسیسات آب شرب با رعایت اصول ایمنی و حرفه

 هاي سامانه تامین و انتقال آب شرب روستایی عبارت است از: براي هر یک از مولفهمحدوده کار  .1-2

 هاها در آن واقع هستند و جاده دسترسی آناي که چاهمحدودهتمام ها، چاه
 ،، محدوده محصور یا توافق شده تصفیه خانههخان هیتصف

 پمپاژ،  ستگاهیا ، محدوده محصور یا توافق شدهپمپاژ ستگاهیا
 اي که آب شیرین کن در آن واقع شده یا محصور یا توافق شده،، محدودهکننیریآب ش

 دسترسی در آن واقع است، هاي و جاده اي که خط و حریم آن خطوط انتقال، کل محدوده
 اي که مخزن در آن واقع است یا توافق شده، مخازن، محدوده

 .باشدیمآن واقع هاي دسترسی در اي که شبکه و راهمحدوده شبکه و انشعابات، 
هاي  گیرند، مانند کارگاه قرار می استفادهشود که براي پشتیبانی عملیات بهره برداري، مورد  هاي پشتیبانی، به ساختمانی گفته می ساختمان. 1-3

آالت، انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار ، اتاق محل ترانسفورماتورها  هاي سرپوشیده ماشین هاي تاسیساتی، تعمیرگاه سرپوشیده، کارگاه
 و مولدهاي برق ، ایستگاه سوخت رسانی و ...

سرویس دادن به آنها مورد استفاده قرارگیرد، مانند شود که براي افراد مستقر در کارگاه و  هاي عمومی، به ساختمانی گفته می ساختمان .1-4
ینگ دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمان هاي مسکونی، غذاخوري، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشویخانه، تلفن خانه، پارک

 هاي سرپوشیده. 

ها تاسیسات و ماشین آالت، به روش احداث یا نصب در  فراهم کردن ساختمان ل،یهاي تجهیز و تحو منظور از تامین در شرح ردیف. 1-5
هاي مربوط به نگهداري و بهره برداري  ها از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدامکارگاه یا در اختیار گرفتن آن

  هاست.از آن
هاي  ساختمانیا تحویل دادن و  لوازمآوري مصالح،  جمع و نگهداري به صورت برداري خاتمه عملیات بهره از است عبارت . تحویل1-6

تمیز کردن و  ، محدوده کارآالت و دیگر تدارکات پیمانکار از  ماشین لوازم،، خارج کردن مصالح، پشتیبانی یا عمومی در اختیار پیمانکار
 .باشد میهاي تحویلی کارفرما،  برگرداندن محل

 دروش تهیه برآور .1-2
ن مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، باید باتوجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده براي اجراي آن، اقتصادي تری

روش براي تجهیز کار را تعیین و برمبناي آن ، هزینه هاي مربوط را طبق ردیف هاي پیش بینی شده در فهرست این پیوست، برحسب قیمت 
اجراي کار به صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر ردیف هاي مورد نظر، درج کند و چنانچه مشخصات ویژه اي براي تجهیز و هاي محل 

شود، تنها یک  تحویل کار الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی کند. در پیمان هایی که از چند فهرست بهاي واحد استفاده می
 شود.   حویل کار براي کل کار تهیه میفهرست تجهیز و ت

هاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، باتوجه به  شود، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان در پیمان هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می تبصره:
 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط بین کارفرما و پیمانکار توافق می
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نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات کار در دوره اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود. چنانچه براي انتقال آب، برق،  .1-3

ي گاز و برقراري ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسري یا محلی تا محل مورد استفاده در کار، اقدامات لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی، برا
 رداري و نگهداري الزم باشد، باید چگونگی انجام آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود.ب دوره بهره

چنانچه تدارك و تامین برق رسانی برعهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد گردیده و پس از کسر هزینه هاي قابل برگشت در پایان کار،  .1-4
 شود.  بینی میباقیمانده جزو تجهیز کار پیش

چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد، آب رسانی تا مبدا سامانه یا احداث چاه آب را به عهده بگیرد، بسته به مورد و شرایط موضوع الزم  .1-5
  است موارد در شرایط پیمان مالحظه و منظور شود. 

کار تامین زمین صورت گیرد، باید موضوع تأمین زمین برداري و نگهداري، از سوي پیمان چنانچه به هر دلیل الزم باشد براي عملیات بهره .1-6
 کار، منظور شود. هاي تجهیز  برآورد هزینه از سوي پیمانکار در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده و هزینه آن جزو 

فرما گذاشته شده است، مابین در مورد تجهیز کار به عهده کار به استثناي تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان فی .1-7
هرنوع تسهیالت دیگري که کارفرما در نظر دارد براي تجهیز و تحویل کار در اختیار پیمانکار قراردهد، باید در شرایط خصوصی پیمان پیش 

 بینی شود.

ي واحد ردیف هاي فصل هایی مانند تأسیسات، آهنگري، نجاري، آرماتوربندي و ساخت قطعات پیش ساخته، در بها هزینه تجهیز کارگاه .1-8
شود. هزینه تجهیز تعمیرگاه هاي ماشین آالت در هزینه ساعتی ماشین  اي منظور نمی هاي مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه

    شود.  آالت، در ردیف هاي مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت، هزینه اي منظور نمی
هایی  یمانکار ، در هزینه هاي مستمر پیش بینی شده است. در کارهایی که الزم است پیمانکار هزینه یا کمک هزینههزینه غذاي کارمندان پ .1-9

 شود.  براي تأمین غذاي کارگران پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه هاي تجهیز و تحویل کار منظور می

در محدوده کار ضروري است، شمار استفاده کننده از غذا در شرایط  در کارهایی که تأمین غذاي کارمندان کارفرما و آزمایشگاه، .1-10
 شود.  هاي تجهیز و تحویل کار ، منظور می شود و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه خصوصی پیمان تعیین می

 .ار، در برآورد هزینه اجراي کار مجاز نیستو آزمایشگاه توسط پیمانک ناظرینپیش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، . 1-11
 شرایط کلی .2

کارفرما در صورت لزوم با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارك پیمان براي تأمین آب، برق، گاز و مخابرات، پیمانکار را به  .2-1
یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و  دستگاه هاي اجرایی و سازمان هاي دولتی براي گرفتن انشعاب آب، برق، گاز وتلفن و

 موارد مشابه براي استفاده موقت در دوره ساختمان، معرفی می کند. 

پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کار را، در مدت زمان تعیین شده ، باتوجه به شرایط منطقه، درحد متعارف به انجام برساند، در  .2-2
ی ویژه اي، براي عملیات تجهیز و تحویل کار در اسناد و مدارك پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت مواردي که دستورالعمل اجرای

  آن است.
شود. تجهیز مازاد  تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و تحویل کار، در حدي که در اسناد و مدارك پیمان پیش بینی شده است، انجام می .2-3

شود،  بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار است و پرداخت اضافی از این بابت، انجام نمیبرموارد یا مبالغ پیش 
هاي تجهیز اضافی، تنها براي  کند و هزینهچنانچه طبق شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان، تغییر کند، مبلغ مقطوع تجهیز و تحویل کار تغییر نمی

 ق دستورالعمل مربوط، قابل پرداخت است. قیمت جدید مطاب

، تا سقف مبلغ پیش بینی شده در ردیف هاي 4هزینه تجهیز و تحویل کار، در صورت تأمین هریک از ردیف ها ، با توجه به مفاد بند  .2-4
 شود.  مربوط، پرداخت می
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، بدون تحویلجمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و  ه است، در پیمان هایی که هزینه تجهیز و تحویل آن ها به صورت یک قلم تعیین شد -تبصره

مبلغ برآورد هزینه اجراي کار بیشتر  درصد 2 نباید از میزان ، 0420303و  0420302و  0420301 هاي هاي مربوط به ردیف احتساب هزینه
 . شود

گیرد یا حسب ضرورت احدث  پیمانکار موظف است به هزینه خود، ساختمان ها و تأسیسات موقت را براي تجهیز کار در اختیار می .2-5
 کند ، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزي و سیل، بیمه کند. می

حداث شده است، باید پس از انجام کار برچیده هاي تحویلی کارفرما ا هاي موقت و تأسیسات مربوط به تجهیز که در زمین ساختمان .2-6
ها و  شوند، تجهیزات، و مصالح بازیافتی تجهیز کار (به استثناي تجهیز انجام شده توسط کارفرما) متعلق به پیمانکار است. به جز ساختمان

احداث شده است، مورد نیاز کارفرما ها و تأسیسات تجهیز کار که توسط پیمانکار در زمین کارفرما  قطعات پیش ساخته، چنانچه ساختمان
ها و تأسیسات یاد شده به ها، براساس نرخ متعارف دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار، ساختمانباشد، بهاي مصالح بازیافتی آن

 شود.  کارفرما واگذار می

 نحوه پرداخت . 3

ها درج  ب پیشرفت عملیات مربوط به آن ها، محاسبه شده و در صورت وضعیتکار، به تناس تحویل هاي تجهیز و  هزینه هریک از ردیف. 3-1
 شود.  می

شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد، به تناسب  ها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام میهایی که تأمین آن هزینه ردیف  -تبصره
وط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و پرداخت شود و چنانچه به کل کار مرب پیشرفت آن بخشی از کار محاسبه می

 شود.  می
 شود.  ها منظور می هزینه تجهیز و تحویل کار، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادي پیمانکار، درصورت وضعیت .3-2

  باشد به قرار زیر است: میها نگهداشت ملزم به تامین آن نیاز اکیپ حوادث که پیمانکار حداقل تجهیزات مورد . 4
 چراغ گردان .4-1

 نورافکن سیار .4-2

 صندوق جاسازي شده در بخش عقب ماشین امداد و حوادث .4-3

 انواع آچار خط، آچار قطع و وصل .4-4

 و دستگاه قرائت کنتور GPSچراغ سیار، سیم سیار، چراغ قوه،  .4-5

  بیل، کلنگ، پتک و سطل .4-6

 قالب و چکش .4-7

 چکمه، بارانی، لباس متحدالشکل (مطابق دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور) .4-8

 دستگاه جوش و برش .4-9

 گوشی، انبر قفلی و غیرهگیري، کالغی، پیچانواع آچار و ابزار از جمله آچار فرانسه، لوله .4-10

 نوار ایمنی و اعالم هشداردهنده .4-11

 آالتی، کاتر، کمپرسور و سایر ماشینموتور آبکش، بیل مکانیک .4-12

 موتور برق سیار .4-13

 جرثقیل .4-14

 تجهیزات و لوازم مخابراتی و ارتباطی همراه. 4-14
 وسایل ایمنی فردي. 4-15
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 و سایر ملزومات به تشخیص کارفرما. 4-16
 

 کار تحویلفهرست ردیف هاي تجهیز و 

 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره

420101 
تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد تأمین و 

 متخصص پیمانکار
  مقطوع

  مقطوع تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102

420103 
تأمین و تجهیز ساختمان هاي اداري و دفاتر کار 

 پیمانکار
  مقطوع

420201 
تأمین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي 

 کارگران
  مقطوع

  مقطوع تأمین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202

  مقطوع تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما 420301

420302 
تأمین و تجهیز ساختمان هاي اداري و دفاتر کار 

 کارفرما 
  مقطوع

  مقطوع تأمین غذاي کارمندان کارفرما  420303

420401 
تجهیز انبارهاي تأمین ساختمان هاي پشتیبانی و 

 سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه
  مقطوع

  مقطوع تجهیز دفاتر کارفرما به اینترنت پرسرعت 420402

رسانی داخل  و شبکه آب کاردر محدوده تأمین آب  420501
 محدوده

  مقطوع

رسانی داخل  و شبکه برق کاردر محدوده تأمین برق  420502
 محدوده

  مقطوع

  مقطوع کاردر محدوده هاي مخابراتی  تأمین سامانه 420503

  مقطوع کاردر محدوده تأمین سامانه گازرسانی  420504

  مقطوع کاردر محدوده رسانی  تأمین سامانه سوخت 420505

420601 
حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در 

 محدوده کار
 مقطوع

 

  مقطوع کار ات در محدودهبیمه تجهیز 420701

  مقطوع کار تحویل 420801
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  مقطوع کار تحویلجمع هزینه تجهیز و 
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 جدید کارهای .٣ پیوست

برداري از تاسیسات  ها، در قراردادهاي پیمانکاري نگهداري و بهره ها و پیوست فهرست بهاي حاضر شامل: کلیات، دستورالعمل کاربرد، فصل. 1
 گردد.  آب شرب روستایی، به عنوان فهرست بهاي منضم به پیمان تلقی می

 بینـی  پـیش  ردیف یا نحوه پرداخـت  آن، براي بها در این فهرست که شود، ابالغ پیمانکار به يجدید کارهاي پیمان، موضوع چارچوب در . اگر2

   .شود عمل می مابین مطابق ضوابط مربوط در شرایط عمومی پیمان فی جدید قیمت تعیین براي نشده باشد،
 قیمـت کـار   پرداخـت  بـراي  باشـد،  شده بینی پیش یا روش تعیین بها واحد قیمت ابالغی، جدید کار بها براي این فهرست در که صورتی . در3

 و پیمانکار پیشنهادي ضریب باالسري، هاي هزینه (مانند در پیمان مندرج هاي ضریب تمام اعمال با قیمت یا روش تعیین بها، همان از عینا جدید
 افـزایش  گـرفتن  نظـر  در بـا  هـا  ردیـف  این به مبلغ مربوط جمع حداکثر شود. در این حالت می استفاده مربوط) هاي ضریب سایر مورد برحسب

 .است پیمان اولیه مبلغ درصد 25 تا کار مقادیر

 و اسـناد  در بینـی شـده   پیش تجهیز به نسبت اضافی تجهیز نتیجه در و جدید تجهیزات پیوست، این موضوع کارهاي اجراي براي تبصره: چنانچه
 توافق کار پیمان، تحویل و تجهیز مقطوع مبلغ درصد 25 تا حداکثر پیمانکار با ها، آن هزینه و تجهیز اضافی اقالم مورد در باشد، نیاز پیمان مدارك

 شود.  می
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