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درز گیري ترك هاي روسازي آسفالتی1
%28-78,30056,415متر طولجهت آب بندي ترك

درز گیري ترك هاي روسازي آسفالتی2
%25,90028,63211متر طولجهت پر کردن ترك (بدون شیار زنی)

%495,000663,89434متر مربعلکه گیري سطحی جزئی3
%467,500597,19828متر مربعلکه گیري سطحی کلی4
%786,000848,9468متر مربعلکه گیري نیمه عمقی جزئی5
%751,100785,3105متر مربعلکه گیري نیمه عمقی کلی6

لکه گیري نیمه عمقی بدون برچیدن الیه 7
متر مربع 0843,558متر مربعاساس براي سطوح تا 5

8
لکه گیري نیمه عمقی بدون برچیدن الیه 

متر  تا 25 اساس براي سطوح بیش از 5
مربع

0784,014متر مربع

9
لکه گیري نیمه عمقی بدون برچیدن الیه 

متر  تا 100 اساس براي سطوح بیش از 25
مربع

0749,705متر مربع

%840,300892,7406متر مربعلکه گیري عمقی جزئی10
%805,400831,1093متر مربعلکه گیري عمقی کلی11

12
اضافه بها به ردیف هاي لکه گیري عمقی و
نیمه عمقی که با دستگاه تراش آسفالت

انجام شود
0110,417متر مربع

تا 13400 تراش و روکش براي سطوح 100
0555,782متر مربعمتر مربع

تراش و روکش براي سطوح بیش از 14400
%222,800508,837128متر مربعمتر مربع

651,8000متر مربعروکش اساسی کلی15

برچیدن و اجراي مجدد آسفالت (بخش اول16
0694,675متر مربعتخریب و روکش)

برچیدن و اجراي مجدد الیه اساس (بخش17
029,240متر مربعدوم تخریب و روکش)

برچیدن و اجراي مجدد الیه زیر اساس18
039,684متر مربع(بخش آخر تخریب و روکش)

سانتیمتر19 %75,10096,90329متر طولحفاري نوار عریض به عرض 60

فهرست بهاي تجمیعی تعمیر و نگهداري راه ها و بزرگ راه هاي شهري
( تهیه و حمل آسفالت توسط پیمانکار) 
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به ازاي هر20 اضافه یا کسر بها به ردیف 11
سانتیمتر اختالف عرض %7,40010,60043متر طول10

مرمت نوار فاري عریض به روش پر کردن با21
%960,400972,8471متر طولبتن ضعیف

به ازاي هر22 اضافه یا کسر بها به ردیف 13
سانتیمتر اختالف عرض %2-125,100122,270متر طول10

مرمت نوار حفاري عریض به روش تثبیت23
%549,300694,67326متر طولالیه هاي میانی با سیمان

به ازاي هر24 اضافه یا کسر بها به ردیف 15
سانتیمتر اختالف عرض %56,60075,90734متر طول10

%25,70045,64378متر طولحفاري نوار حفاري کم عرض25
%342,300392,90115متر طولمرمت نوار حفاري کم عرض26

27
مرمت نوار حفاري در صورتیکه فقط
عملیات بستر کوبی با تراکم 85% و تهیه و

اجراي آسفالت انجام گردد
0468,512متر مربع

تخریب بتن مسلح و بارگیري و حمل مواد27
%682,800928,41036متر مکعبحاصل

تخریب بتن غیر مسلح و بارگیري و حمل28
%682,800824,62421متر مکعبمواد حاصل

114,7000متر مربعاجراي ژئوتکستایل دوطرفه29
%171,300196,06414متر مکعبخاکبرداري و حمل مواد حاصل31
211,2000متر مکعبتثبیت الیه اساس با سیمان32
217,2000متر مکعبتثبیت الیه زیر اساس با سیمان33

تهیه و اجراي الیه هاي اساس و زیر اساس34
255,8000متر مکعبمازاد

اضافه یا کسر بها به ازاي هر سانتیمتر تهیه35
%38,50041,9849متر مربعو اجراي آسفالت توپکا

اضافه یا کسر بها به ازاي هر سانتیمتر تهیه36
%34,00040,29819متر مربعو اجراي آسفالت بیندر

اضافه یا کسر بها بابت تراش آسفالت به37
%4,1006,21752متر مربعازاي هر سانتیمتر

کسر بها بابت عدم استفاده از قیر در بین دو38
010,869کیلوگرمالیه آسفالت
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قیر مصرفی در اندود قیري محلول یا39
15,8000کیلوگرمامولسیونی

%27,50033,23021کیلوگرمتهیه، ساخت و حمل دریچه هاي فوالدي40
%618,8001,348,903118عددهمسطح سازي دریچه ها41

%41,30051,57725کیلوگرمتهیه و حمل دریچه هاي چدنی پیش ساخته52

42

بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد
شامل تراش، خرد کردن کلوخه ها، مخلوط
کردن آن با مواد اضافی مانند قیر، سیمان،
سنگدانه جدید به صورت شکسته (بدون
و نیز پخش و احتساب هزینه مواد اضافی)
کوبیدن آن به ازاي هر سانتیمتر ضخامت

اسفالت

%3,1007,123130متر مربع

44

بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد
شامل جمع آوري آسفالت کنده شده و خرد
کردن کلوخه ها و مخلوط کردن آن با مواد
اضافی مانند قیر، امولسیون یا کف قیر،
سیمان، سنگدانه جدید به صورت شکسته
و نیز (بدون احتساب هزینه مواد اضافی)
پخش با فینیشر و کوبیدن آن به ازاي هر

سانتیمتر ضخامت آسفالت

%2,2004,614110متر مربع

45

برداشت مصالح زیر آسفالت با دستگاه
کیلوگرم قیر که بازیافت سرد و آغشتن 0.9
به صورت کف درآمده براي هر متر مربع به
ضخامت یک سانتیمتر و پخش و کوبیدن آن

%15,30018,95824متر مربع

46

اضافه بها به ردیف هاي اجراي آسفالت
بازیافتی سرد به ازاي هر کیلوگرم سیمان
که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه می

شود.

%1,3001,44811کیلوگرم

قیر مصرفی در اندود قیري محلول یا47
010,869کیلوگرمامولسیونی جهت افزودن به آسفالت بازیافتی

%270,400334,92724متر مربعاجراي آسفالت به روش دستی48
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49
بابت تهیه اضافه بها به ردیف 010801
توونان و حمل و پخش و تراکم آن به ازاي

هر سانتیمتر
03,038متر مربع

کسر بهاي اجراي آسفالت دستی به ازاي هر50
%37,50046,49124متر مربعسانتیمتر ضخامت نسبت به ردیف

بابت تخریب51 اضافه بها به ردیف 010801
سانتیمتر به ازاي هر سانتیمتر 02,693مازاد بر 6


