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    1      1396سال   هدايت رواناب سطحی )انهار و جداول(تجمیعی شبکه فرعی جمع آوري و بهاي فهرست                                                           4-4-58شماره سند:   

  

 1396 شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی )انهار و جداول(ي تجمیعی بهافهرست: 1/4-4-58

و در تطااب  باا ويارايو دو      شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی )انهار و جداول(عمليات  ارارجاع کبرآورد و تهيه براي بها فهرستاين  کاربرد: -1
تادوين شاده و    «شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سططحی )ويطرايد مو (   »( نظا  فنی و اجرايی شهرداري تهران با عنوان  61-8-6سند شماره ) 
 کاربرد دارد.

اشته باشد ، مستلز  اخذ مجوز ( تطاب  ند 6-8-61بهاي حاضر در کارهايی که با مشخصات فنی همسان) ويرايو دو  سند شماره استفاده از فهرست: تبصره
 باشد.ی و عمرانی شهرداري تهران میهاي معاونت فناز ادارة کل هماهنگی فنی و عمرانی مناط  و سازمان

 قيمات  پيشانهاد  ارائا  . نماياد مای  درج قصاه منا اسناد در( 3-1) جدول طب  را نظر براي پياده روسازي مورد معابر فهرست کارفرما: کار اجراي محل از بازديد -2
 باراي  آماده ( 1 پيوست) قيمت آناليز راهنماي در آنچه جزبه را هايیهزينه و اقال  چنانچه و باشدمی پروژه اجراي محل از وي بازديد منزله به پيمانکار توسط
 هزينا   ،(3 بناد   شار   طبا  ) اولياه  بارآورد  مبلغ به نسبت کارگاه برچيدن و تجهيز هايهزينه التفاوت مابه همراه به بايد دهد، تشخيص ضروري کار اجراي

HS)ايمنی تجهيزات و عالئم تأمين کارو محيط ايمنی به مربوط هايهزينه و شبکاري E)، برقاراري  و الز  وساايل  تأمين رگاه،کا نياز مورد برق و آب تأمين 
 .نمايد منظور خود پيشنهادي ضريب در را پياده عابر تردد

رصد مبلغ برآورد رديفهاي پاياه ايان   د 4( و تا سقف 3هاي تجهيز و برچيدن کارگاه را طب  رديفهاي پيوست )کارفرما هزينهتجهيز و برچيدن کارگاه:  عمليات -3
رصاورت وجاود(    ر ايان خصو))د دنکار بايد مابه التفاوت هزيناه هااي خاود را    فهرست بها به صورت مقطوع محاسبه و در اسناد مناقصه درج می نمايد. پيما
 .ی باشد( منوط به اجراي عمليات مربوط به آن رديف م3محاسبه و در قيمت پيشنهادي خود منظور نمايد. پرداخت رديفهاي پيوست )

( نظاا   8-6-65ماره شا )ويرايو دو  سند  «کاربراي پروژه هاي معابر شهري مستورالعمل  ايمنی ترافیک محیط»کارفرما بايد لزو  رعايت ضوابط ايمنی محيط کار: -4
محوطاه کارگااهی    يک در مجااورت فنی و اجرايی شهرداري تهران را در اسناد مناقصه درج نمايد و پيمانکار موظف است به منظور هدايت ايمنی جريان تراف

زينه هاي مربوطاه  د، اقدا  و هزامات جاري کشور در خصو) ايمنی کارکنان و محيط کار خونسبت به کاربست ضوابط دستورالعمل مذکور و ساير قوانين و ال
 پيشنهادي خود منظور نمايد قيمترا در 

ان به تورآورد پروژه ارائه شده است و نمی( آمده، به منظور راهنمايی پيمانکاران و تسهيل ب1) : جداول راهنماي آناليز قيمت که در پيوستراهنماي آناليز قيمت -5
ز هاي مذکور در اسناد قرارداد ادعايی را طر  نمود. پيمانکار موظف است در زمان پيشنهاد قيمت، کارهاي خارج اها و کميتاستناد اين راهنما، نسبت به رديف

 ور نمايد.هاي رايج در بازار کار را در برآورد و ضريب پيشنهادي خود منظقيمت ها وآناليزهاي ارائه شده در پيوست و صحت آن
ی )انهاار و  يت روانااب ساطح  شبکه فرعی جمع آوري و هدابه طور کلی اين فهرست بها مربوط به عمليات بازسازي  :رديفهاي اين فهرست بها تقسيم بندي -6

 در شهر تهران می باشد. جداول(
و فرعای جماع آوري    د مشخصات فنی شابکه انجا  گردد، استفاده از مقاطع همسان طب  مفا متر 50از  ترشیطولهاي بدرصورتيکه عمليات در   -6-1

فصطل کارهطاي   اجرايی شهرداري تهران( الزامی می باشد و هزينه آن از رديفهاي  نظا  فنی و 6-8-61 ويرايو دو  سندرواناب سطحی )هدايت 
 قابل پرداخت می باشد. (03با کد ) بازسازي

و رعای جماع آوري   ه از مقاطع همسان طب  مفاد مشخصاات فنای شابکه ف   استفاد انجا  گردد، متر 50طولهاي کمتر از درصورتيکه عمليات در  -6-2
 اجرايی شهرداري تهران( توصيه می گردد ولی در اينگونه موارد استفاده از مقااطع  نظا  فنی و 6-8-61 ويرايو دو  سندرواناب سطحی )هدايت 

 .پرداخات مای باشاد    قابل (04ل کارهاي مرمتی با کد )فصغير همسان  فقط جهت مرمت انهار و جداول مجاز بوده و هزينه آن از رديفهاي 
 کليه هزينه هاي ناشی از کم بودن احجا  کار روزانه و پراکندگی کار در رديف هاي اين فصل منظور شده است .

 انهار و جداول :  اجرايی هايتقسيم بندي روش -6-3
، جاا  شاود  رو مجااور آن ان  ليات آسفالت، فضاي سابز ياا پيااده   عم باهمزمان  ی کهبازسازي يا مرمت انهار و جداولعمليات عمليات توامان:  6-3-1

 . انجا  ميگيرد و همزمان بصورت کلیو برچيدن جداول  آسفالت، بتن تخريب روشتوامان ناميده می شود . در اين 
ياده رو مجاور اي سبز يا پضفآسفالت،  کلی عمليات بازسازي يا مرمت انهار و جداولی که بصورت جداگانه و بدون برچيدنعمليات غيرتوامان:  6-3-2

 آن انجا  شود، غيرتوامان ناميده می شود .
 

 

 
 

 شهرداري تهران نظا  فنی و اجرايی
 

شبکه فرعی جمع آوري  تجمیعی يبهافهرست

 1396 و هدايت رواناب سطحی )انهار و جداول(

 8 زا 1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-58 سند:شماره 

 فنی شهرداري تهرانشوراي عالی  تصويب:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تأيید:

 راهان سازهمهندسين مشاور  تهیه: 
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 : نحوه پرداخت عمليات توامان -7
ن باا  بصورت تواماا  ي عملياتی کههزينه هاي تخريب، بارگيري و حمل مصالح حاصل از تخريب نوار مجاور انهار و جداول، به خارج از کارگاه برا کليه 7-1

  آسفالت، فضاي سبز يا پياده رو مجاور آن انجا  شود، در رديفهاي هر دو فصل اين فهرست بها منظور شده است .    
 ی گردد.عمليات تغيير مقطع انهار و جداول توامان با آسفالت، فضاي سبز يا پياده رو مجاور آن، مطاب  شر  ذيل پرداخت م 7-2

ردياف   %20معاادل   ه اتصاال( )آشغالگير،رسوگير،حوضچ و براي انهار و آبگيرها %30برابر  )کانيو(براي جداول و آبروها قديمتخريب مقطع  7-2-1
 مربوط به آن مقطع قابل پرداخت می باشد.

ردياف   %80معاادل   ه اتصاال( )آشغالگير،رسوگير،حوضاچ و براي انهار و آبگيرها  %70برابر  )کانيو(اجراي مقطع جديد براي جداول و آبروها 7-2-2
 مقطع قابل پرداخت می باشد. مربوط به آن

 قابل پرداخت می باشد. 2-2-7رديفها مطاب  بند  ندارد وجود آن در تخريب که الحداث ديجد معابر جداول و انهار عمليات 7-2-3
اورت انهار يا جداول جمازي قبلی در چنانچه براي اجراي عمليات غيرتوامان نياز به تخريب آسفالت، بتن يا هرگونه زيرس : نحوه پرداخت عمليات غيرتوامان -8

 رداخت گردد.محاسبه و پ 030503الی 030501هاي ديفرو( آنها بايد از ر)آسفالت، فضاي سبز يا پياده آن باشد، هزينه تخريب و اجراي طرفين
 رو( شامل موارد زير است:آسفالت، فضاي سبز و پيادهتخريب، تهيه مصالح و اجراي طرفين انهار و جداول ) -8-1

 سانتيمتر 30عرض  به  انهار يا جداول و برش خطوط بين آسفالت تخريب ،سانتيمتري با هر ضخامت 30به فاصله  آسفالت برشآسفالت :  8-1-1
 آسافالت  صالح و اجاراي ، تهيه مدر هر متر طول کيلوگر  36/0 ميزان به پريمکت قيري اندود اجراي خاکبرداري هاي الز ،هر ضخامت، و
 نتيمترسا 10 ضخامت و سانتيمتر 30عرض  به

کفساازي مشاابه    انتيمتر، تهيه مصالح و اجرايس 40 عرض کنار انهار يا جداول به روپياده ، آسفالت، موزاييک و ...کفپوش رو: برچيدنپياده 8-1-2
 سانتيمتر 40عرض  به روپياده کفسازي موجود

 سانتيمتر  30ه عرض داول بجخاکريزي فضاي سبز کنار انهار يا اجراي و ، تهيه مصالحخاکبرداري فضاي سبز: 8-1-3
 ت نخواهد شد.مقرر محاسبه و پرداخ هيچگونه اختالف بهايی بابت تخريب بيشتر از عرض 030503الی 030501هاي در رديف 8-1-4

 .داخت می گرددتوامان با آسفالت، فضاي سبز يا پياده رو مجاور آن، مطاب  شر  ذيل پرغيرعمليات تغيير مقطع انهار و جداول  -8-2
 ت می باشد .قابل پرداخ  1-2-7و تخريب مقطع قديم مطاب  بند  1-8مقطع قديم مطاب  بند  عوارض مجاور تخريب    8-2-1              
 قابل پرداخت می باشد.  2-2-7مطاب  بند اجراي مقطع جديد براي جداول و آبروها  8-2-2

 .قابل پرداخت می باشد  040206و 040107 هايرديف از ضعر اختالف به مربوط هايهزينه و بوده سانتيمتر 50 منظور شده براي انهار مفيد عرض -9
ه به هزينه نهر روسی مربوط %45باشد و براي نهرهاي روسی بيو از يک دهانه، به ازاي هر دهانه سانتيمتر می 20نهر روبازي با دهانه کمتر از  :نهر روسی -10

 شود.آن اضافه می
يه جادول ياا   تهکه در اسناد پيمان هيه جدول يا آبرو)کانيو( به عهده کارفرما می باشد . در صورتيمربوط به موارديست که ت 030116الی  030109رديفهاي  -11

 25سطق   تاا   فقطط  ديفهارتفاده از اين اس،  و کارفرما با توجه به شرايط پروژه تامين مصالح مذکور را به عهده بگيرد آبرو)کانيو( به عهده پيمانکار  باشد
  مندرج در اسناد پيمان مجاز می باشد .(  030108تا  030101) آن متناظر رديفهاي برآورد مرصد

و يري و حمال کلياه مصاالح    ذکر گرديده، تهياه و باارگ   030116الی  030109رديفهاي  شر در تما  رديفهاي اين فهرست بها به جز آنچه به صراحت در  -12
  اب سططحی روانط و هدايت مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوري د مو  ويراي طب  دساتورالعمل واجراي کامل کار طب  شر  مندرج در اين فهرست بها

 .به عهده پيمانکار می باشداجرايی شهرداري تهران(  نظا  فنی و 6-8-61)سند 
 منظور شده است . %85در تما  رديفهاي اين فهرست بها تراکم دستی بستر اجراي انهار و جداول به ميزان حداقل  -13
آن به همين عم    %85تراکم  وپخو دستی توونان  حمل وسانتيمترو تهيه و 30و جداول لجنی باشد، لجن برداري به عم   در صورتيکه بستر اجراي انهار -14

   قابل پرداخت می باشد . 040701در صورت دستور کار کارفرما، از رديف 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهرداري تهران نظا  فنی و اجرايی
 

 شبکه فرعی جمع آوري تجمیعی يبهافهرست

 و هدايت رواناب سطحی )انهار و جداول(
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 8 زا 2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-57 سند:شماره 

 شوراي عالی فنی شهرداري تهران تصويب:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تأيید:

 مهندسين مشاور راهان سازه تهیه: 
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کيلاومتر در   30له هاي حاصل از تراش، تخريب و خاکبرداري و حمل تا فاصا اراندازي مصالح، بارگيري نخاله: هزينه بارگيري، حمل و ببارگيري و حمل -15
 بايست در پيشنهاد قيمت لحاظ گردد.زينه حمل مازاد بر اين میبها منظور شده و ههاي اين فهرستقيمت رديف

 ،آن طارفين  و زيار  باتن  برچيدن و تخريب عمليات شامل (کانيوجدول يا آبرو) رايتهيه مصالح و اج :آبرو )کانيو( جدول و عمليات تهيه مصالح و اجراي -16
 و مربوطاه  عارض  باه  باتن  عاب مترمک در کيلاوگر   200 سيمان عيار به مگر بتن اجراي خاکبرداري هاي الز ، )افقی يا کتابی(،يا آبرو جداول برچيدن
 و بنادي قالب تهيه و اجراي ن،بت مترمکعب در کيلوگر  400 سيمان عيار با پرسی ختهسا پيو بتنی يا آبرو جداول اجراي و تهيه سانتيمتر، 10 ضخامت

 هااي نخالاه  و ماازاد  کهااي خا حمال  و بارگيري و سانتيمتر 15 ارتفاع و عرض به بتن مترمکعب در کيلوگر  300سيمان  عيار به آن پشت ماهيچه بتن
 .باشدمی کارگاه از خارج به تخريب از حاصل

اکبرداري اطراف نهر هر موجود، خ: تهيه مصالح واجراي انهار روباز شامل عمليات تخريب و برچيدن نمصالح واجراي نهر روباز غير همسان عمليات تهيه -17
جاراي باتن مگار باه عياار      ادرصد،  90با حاشيه مناسب جهت اجراي جداول و بتن ماهيچه مربوطه، تسطيح ورگالژ وآب پاشی وتراکم بستر به ميزان 

 400ساخته پرسی باا عياار سايمان    سانتيمتر، تهيه و اجراي جداول بتنی پيو 10کيلوگر  در مترمکعب بتن به عرض مربوطه و ضخامت  200سيمان 
 ارتفااع  و عارض  باتن باه   رمکعاب مت در کيلوگر  300سيمان  عيار به جداول پشت ماهيچه بتن و بنديقالب تهيه و اجراي بتن، مترمکعب در کيلوگر 
 .باشدمی کارگاه از خارج به تخريب از حاصل هاينخاله و مازاد خاکهاي و حمل رگيريبا و مربوطه

ر، تخرياب  دال روي نه رچيدنب عمليات شامل انهار سرپوشيده تهيه مصالح واجراي :انهار سرپوشيده با جداول پيو ساخته تهيه مصالح واجراي عمليات -18
ساتر باه   بوآب پاشی وتراکم  جداول و بتن ماهيچه مربوطه، تسطيح، رگالژ اجراي جهت مناسب هحاشي با اطراف نهر و برچيدن نهر موجود، خاکبرداري

 اجراي و تهيه سانتيمتر، 10 مربوطه و ضخامت عرض کيلوگر  در مترمکعب بتن به 200 سيمان عيار به مگر بتن تهيه مصالح واجراي درصد، 90ميزان 
 عياار  بتن ماهيچاه پشات جاداول باه     و بنديقالب کيلوگر  در مترمکعب بتن، تهيه مصالح واجراي 400جداول بتنی پيو ساخته پرسی با عيار سيمان 

مترمکعب  کيلوگر  در 350 سيمان عيار اي کف نهر بهمربوطه، تهيه مصالح واجراي بتن ليسه و ارتفاع عرض کيلوگر  در مترمکعب بتن به 300 سيمان
کيلاوگر    350عياار سايمان    تهيه و نصب دال بتنی مسالح روي نهار باا    الز ، آوريعمل تيمتر وسان 10 سانتيمتر و متوسط ضخامت 50عرض بتن به

 .باشدمی کارگاه از خارج به تخريب از حاصل هاينخاله و مازاد خاکهاي حمل و بارگيري درمترمکعب بتن و
 02ه عرض قطر لوله به عالوه ببوطه و تخريب و خاکبرداري خارجی مرتهيه لوله پلی اتيلن به قطر  : Oعمليات تهيه و اجراي مجاري زير سطحی نوع  -19

کيلاوگر  در   300يزي با عياار  سانتيمتر، نصب لوله و بتن ر 10 مربوطه و ضخامت عرض کيلوگر  در مترمکعب بتن به 300سانتيمتر بتن ريزي با عيار 
 کارگااه  از خارج به تخريب از حاصل هاينخاله و مازاد خاکهاي حمل و بارگيري سانتيمتر اطراف لوله و 10 مربوطه و ضخامت عرض مترمکعب بتن به

 .باشدمی
کيلاوگر  در   300با عياار   زيو بتن ري Lبريدن  جدول دو طرف نهر روباز ونصب آبرو)کانيو( نوع  : 1Tعمليات تهيه و اجراي مجاري زير سطحی نوع  -20

 .باشدمی اهکارگ از خارج به تخريب از حاصل هاينخاله و مازاد خاکهاي حمل و و بارگيري Lمترمکعب اطرف آبرو)کانيو( نوع 
 300باا عياار    و بتن ريازي  Lآبرو)کانيو( نوع  سنگدال و بريدن  جدول دو طرف نهر روباز ونصب : 2Tعمليات تهيه و اجراي مجاري زير سطحی نوع  -21

 .باشدمی کارگاه از خارج به خريبت از حاصل هاينخاله و مازاد خاکهاي حمل و و بارگيري Lکيلوگر  در مترمکعب اطرف سنگدال و آبرو)کانيو( نوع 
 2/1 ميازان  باه  رودهپياا  کفپاوش  برچيادن  عمليات شامل حوضچه رسوبگير تهيه مصالح واجراي :بتنی حوضچه رسوبگير تهيه مصالح واجراي عمليات -22

 باين  آسافالت  تخريب متر،سانتي 10 ضخامت و حوضچه به نسبت متري 85/0 حاشيه با حوضچه پيرامون آسفالت برش کانيو، جداول برچيدن ،مترمربع
تسطيح، رگاالژ وآب   بندي،قالب عمليات انجا  جهت مناسب حاشيه با حوضچه محل خاکبرداري سانتيمتر، 10 ضخامت به کانيو جداول و برش خطوط

تهيه  ، AII ميلگرد اجراي و يهته ،کيلوگر  در مترمکعب بتن 200 سيمان عيار به مگر بتن تهيه مصالح واجراي ،درصد 90پاشی وتراکم بستر به ميزان 
 کيلوگر  در مترمکعب باتن  350 مانسي عيار به ريزيبتن تهيه مصالح واجراي الز ، فلزي قطعات نصب و حوضچه اجراي و بنديقالب مصالح واجراي

تهياه و   ساانتيمتري،  15 هااي ياه ال در آن کوبيادن  هماراه  به وضچهح پيرامون خاکبرداري از حاصل خاک ريختن الز ، آوريعمل و ويبراتور با همراه
 پريمکت، قيري اندود اجرايتهيه مصالح و رو،پياده کفپوش طرفين، اجراي کانيو جداول تهيه مصالح واجراي سانتيمتر10 ضخامت به واجراي آسفالت

 
 

 
 

 شهرداري تهران نظا  فنی و اجرايی
 

 شبکه فرعی جمع تجمیعی يبهافهرست

آوري و هدايت رواناب سطحی )انهار و 

 1396 جداول(

 8 از 3صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-58 سند:شماره 

 شوراي عالی فنی شهرداري تهران تصويب:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تأيید:

 مهندسين مشاور راهان سازه تهیه: 
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 .باشدمی کارگاه از خارج به تخريب از حاصل هاينخاله و مازاد ايخاکه حمل و بارگيري وتهيه مصالح 
نهار در محال اتصاال     جاداول  برچيادن  ،مترمربع 8 ميزان به روپياده کفپوش برچيدن عمليات شامل :اتيلنی آشغالگير پلی عمليات تهيه مصالح واجراي -23

اتيلنای،  جراي زهکو پيراماون آشاغالگير، نصاب آشاغالگير پلای     ا جهت مناسب يهحاش با آشغالگير محل خاکبرداري هاي ارتباطی آشغالگير به نهر،لوله
 عياار  باه  ريازي باتن  فلازي،  دريچه چه، نصببندي پيرامون دريهاي ارتباطی آشغالگير به نهر، قالبريختن مصالح زهکو اطراف آشغالگير، نصب لوله

 مازاد يخاکها حمل و رو و بارگيريپياده وشکفپ اجراي هاي ارتباطی،طرفين لوله نهر جداول ، اجرايکيلوگر  در مترمکعب پيرامون دريچه 300 سيمان
 .باشدمی کارگاه از خارج به تخريب از حاصل هاينخاله و

 گيرد.تعل  نمی بهايیاضافه Vو  II ،III ،IV تيپبابت استفاده از سيمان  -24
بهاا  هااي ايان فهرسات   باا شار  ردياف    اي اجراي پروژه الز  باشد و مشخصات آناي بردر مواردي که مشخصات فنی و اجرايی ويژه :دارستارهاقال   -25

شود. چنانچه جماع مبلاغ بارآورد    دار به برآورد انجا  کار اضافه میهاي ستارهمطابقت ننمايد، شر  رديف مناسب براي آن اقال  تهيه و به عنوان رديف
يد قبل از انجا  فرايند ارجااع کاار نسابت باه ارساال      ادرصد باشد، کارفرما ب 20پايه( بيشتر از  دار وبها )ستارههاي فهرستدار به رديفهاي ستارهرديف

 دگی و تصويب توساط شاوراي عاالی فنای    لی فنی شهرداري تهران اقدا  تا پس از رسيهاي مزبور به شوراي عابهاي رديف يا رديفمستندات و تجزيه
 مالک عمل قرار گيرد. ،شهرداري تهران

 شود:ها به شر  زير عمل می: اگر در چارچوب موضوع پيمان، کارهاي جديدي به پيمانکار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آندقيمت جدي -26
مطاب  بناد   بينی نشده باشد، براي تعيين قيمت جديدبهاي منضم به پيمان براي کار جديد ابالغی، شر  و قيمت واحد پيو نانچه در فهرستچ -26-1

 شود.ط عمومی پيمان عمل میشراي 29ج ماده 
     همان از پرداخت عيناً براي ،باشد شده بينیپيو واحد قيمت و منضم به پيمان شر  بهايفهرست در غیجديد ابال کار در صورتی که براي -26-2      

 گردد.وب نمیشود و قيمت جديد محساستفاده می پيمان در مندرج ضرايب تما  اعمال قيمت با
  می باشد. 1396 و جداول( نظور از فهرست بهاي منضم به پيمان ، فهرست بهاي تجميعی شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی )انهارتبصره : م

 و شرايط کار در شهر تهران محاسبه شده است. 1395ار  سال هاي سه ماهه چهبها بر مبناي قيمتاين فهرست -27
 

 شهرداري تهران نظا  فنی و اجرايی
 

شبکه فرعی جمع  تجمیعی يبهارستفه

آوري و هدايت رواناب سطحی )انهار و 

 1396 جداول(

 8 زا 4صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-58 سند:شماره 

 شوراي عالی فنی شهرداري تهران تصويب:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تأيید:

 راهان سازهمهندسين مشاور  تهیه: 
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 شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی بهاي تجمیعی فهرست : (1-1ل )جدو

 (متر 50فصل سو  کارهاي بازسازي به طول بیشتر از )

 
مي
ر

 

شماره  شرح رمي   
 واحد  مستورالعمل

مصالح و 
آالت و ماشین

 حمل
 )ريال(

 مستمزم
 )ريال(

 142078 320247 مترطول 6-8-5/61 نتيمتر سا 30تفاع ار Aجدول قائم بتنی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030101
 155360 398481 مترطول 6-8-5/61 نتيمتر سا 40ارتفاع  Aجدول قائم بتنی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030102
 165985 460995 مترطول 6-8-5/61 نتيمتر سا 50ارتفاع  Aجدول قائم بتنی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030103
 173069 507681 مترطول 6-8-5/61 نتيمتر سا 60ارتفاع  Aجدول قائم بتنی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030104
 173069 494507 مترطول V 7/61-8-6نيم نهر بتنی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030105
 218147 415794 مترطول L  9/61-8-6آبرو بتنی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030106
 197862 375694 مترطول L-S 9/61-8-6آبرو بتنی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030107
 190424 350748 مترطول P 10/61-8-6آبرو کوتاه بتنی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030108
تفاع ار Aع و اجراي جدول قائم بتنی نو به غير از جدول تهيه کليه مصالح 030109

  سانتيمتر 30

 مترطول 5/61-8-6
227447 142078 

فاع ارت Aع و اجراي جدول قائم بتنی نو به غير از جدولتهيه کليه مصالح  030110
 سانتيمتر  40

 مترطول 5/61-8-6
233081 155360 

تفاع ار Aع و اجراي جدول قائم بتنی نو به غير از جدول تهيه کليه مصالح 030111
 سانتيمتر  50

 مترطول 5/61-8-6
233081 165985 

تفاع ار Aع و اجراي جدول قائم بتنی نو به غير از جدول تهيه کليه مصالح 030112
 سانتيمتر  60

 مترطول 5/61-8-6
233081 173069 

 173069 229707 مترطول V 7/61-8-6وع و اجراي نيم نهر بتنی ن به غير از نيم نهر تهيه کليه مصالح 030113
 218147 238494 مترطول L 9/61-8-6و اجراي آبرو بتنی نوع  غير از آبروبه  تهيه کليه مصالح 030114
 197862 238494 مترطول L-S 9/61-8-6و اجراي آبرو بتنی نوع  به غير از آبرو تهيه کليه مصالح 030115
 190424 238494 مترطول P 10/61-8-6وع و اجراي آبرو کوتاه بتنی ن به غير از آبرو تهيه کليه مصالح 030116
 359801 2827356 عدد G1  12/61-8-6آبگير چدنی نوع نصب تهيه کليه مصالح و  030201
 359801 2539857 عدد G2 12/61-8-6آبگير چدنی نوع و نصب  کليه مصالح تهيه 030202
تيلن به )لوله پلی ا Oمجراي زير سطحی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030301

 ميليمتر( 400قطر 

 مترطول 13/61-8-6
1586907 59173 

تيلن به )لوله پلی ا Oمجراي زير سطحی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030302
 ميليمتر( 450قطر 

 مترطول 13/61-8-6
1933709 60416 

 
 

 شهرداري تهران نظا  فنی و اجرايی

شبکه فرعی جمع  تجمیعی يبهافهرست

آوري و هدايت رواناب سطحی )انهار و 

 1396 سال جداول(

 8 زا 5صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-58 سند:شماره 

 شوراي عالی فنی شهرداري تهران تصويب:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تأيید:

 راهان سازهمهندسين مشاور  تهیه: 
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 ی دايت رواناب سطحهشبکه فرعی جمع آوري و بهاي تجمیعی فهرست : (1-1امامه جدول )

 متر( 50)فصل سو  کارهاي بازسازي به طول بیشتر از 

 
مي
ر

 

شماره  شرح رمي   
 واحد  مستورالعمل

مصالح و 
آالت و ماشین

 حمل
 )ريال(

 مستمزم
 )ريال(

لن به قطر )لوله پلی اتي Oمجراي زير سطحی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030303
 ميليمتر( 500

 مترطول 13/61-8-6
2323164 61794 

لن به قطر )لوله پلی اتي Oمجراي زير سطحی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030304
 ميليمتر( 560

 مترطول 13/61-8-6
2836017 63925 

لن به قطر )لوله پلی اتي Oمجراي زير سطحی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030305
 ميليمتر( 630

 مترطول 13/61-8-6
3497382 65149 

لن به قطر )لوله پلی اتي Oمجراي زير سطحی نوع ه مصالح و اجراي تهيه کلي 030306
 ميليمتر( 710

 مترطول 13/61-8-6
4362189 67876 

لن به قطر )لوله پلی اتي Oمجراي زير سطحی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030307
 ميليمتر( 800

 مترطول 13/61-8-6
5441059 71126 

لن به قطر )لوله پلی اتي Oمجراي زير سطحی نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  030308
 ميليمتر( 900

 مترطول 13/61-8-6
6771739 75216 

 جادول  دنبري روش به سرپوشيده نهر به روباز نهر تبديلتهيه کليه مصالح و  030309

 (T1 سطحی زير مجراي)   L نوع بتنی آبرو نصب و

 مترطول 14/61-8-6
431737 226081 

 رپوشايده س نهر به سانتيمتر 50 عرض به روباز نهر تبديلمصالح و  تهيه کليه 030310
 مجاراي زيار   (سانگدال  و L ناوع  بتنای  آبرو نصب و جدول بريدن روش به

 T2)سطحی نوع 

 مترطول 14/61-8-6
1078437 239574 

 رپوشايده س نهر به سانتيمتر 60 عرض به روباز نهر تبديلتهيه کليه مصالح و  030311
 مجاراي زيار   (سانگدال  و L ناوع  بتنای  آبرو نصب و دولج بريدن روش به

 T2)سطحی نوع 

 مترطول 14/61-8-6
1159274 241260 

 رپوشايده س نهر به سانتيمتر 70 عرض به روباز نهر تبديلتهيه کليه مصالح و  030312
 مجاراي زيار   (سانگدال  و L ناوع  بتنای  آبرو نصب و جدول بريدن روش به

 T2)سطحی نوع 

 لمترطو 14/61-8-6
1240112 242947 

 4449764 17506996 عدد 6-8-15/61 بتنیرسوبگير تهيه کليه مصالح و اجراي  030401
 4000220 42988624 عدد 6-8-16/61 پلی اتيلنیآشغالگير تهيه کليه مصالح و اجراي  030402
عارض   مرمت و حمل نخاله روسازي آسفالتی بهتهيه کليه مصالح و  تخريب، 030501

 متر به هر ضخامتسانتي 30
 مترطول 101نشريه 

292964 11819 

ه با مرمت و حمل نخاله باغچاه و فضااي سابز    تهيه کليه مصالح و  تخريب، 030502
 سانتيمتر با هر عم  40عرض 

 مترطول 101نشريه 
20648 23536 

 40مرمات و حمال نخالاه پيااده رو باه عارض       تهيه کليه مصالح و  تخريب، 030503
 م سانتيمتر با هر ع

 مترطول 101نشريه 
174834 124286 

 
 شهرداري تهران نظا  فنی و اجرايی
 

شبکه فرعی جمع  تجمیعی بهايفهرست

آوري و هدايت رواناب سطحی )انهار و 

 8 از 6صفحه 1396 سال جداول(

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

شماره 

 سند:
58-4-4 

 شوراي عالی فنی شهرداري تهران تصويب:

 ازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهرانس تأيید:

 راهان سازهمهندسين مشاور  تهیه: 
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 شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی بهاي تجمیعی فهرست : (1-2جدول )

 متر( 50کارهاي مرمتی به طول کمتر از  چهار )فصل 

 
مي
ر

 

شماره  شرح رمي   
 واحد  مستورالعمل

مصالح و 
آالت و ماشین

 حمل
 )ريال(

 مستمزم
 )ريال(

 367177 571335 مترطول * 30*10نهر روباز غيرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و اجراي  040101
 464579 758683 مترطول * 40*15نهر روباز غيرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و اجراي  040102
 464579 820683 مترطول * 50*15 نهر روباز غيرهمسان با جدولتهيه کليه مصالح و اجراي  040103
 511804 977083 مترطول * 60*15نهر روباز غيرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و اجراي  040104
 577919 1113950 مترطول * 60*20نهر روباز غيرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و اجراي  040105
 801057 1294755 مترطول * 80*20ن با جدول نهر روباز غيرهمساتهيه کليه مصالح و اجراي  040106
تيمتر ساان  10به ازاي هار   040106تا  040101اضافه بها به رديف هاي  040107

 تغيير عرض نهر روباز
* 

 مترطول
25107 19127 

به  40*15نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و اجراي  040201
هار  نسانتيمتر ) عرض داخلی  80سانتيمتر و سنگدال به عرض  30عم  

 سانتيمتر ( 50
* 

 مترطول
1464345 407234 

 ساانتيمتر و  40باه عما     15*15نهر سرپوشيده غيرهمسان باا جادول    040202
 ( سانتيمتر 50 نهر داخلی عرض) سانتيمتر  80سنگدال به عرض 

* 
 مترطول

1526345 544011 

به  60*15رهمسان با جدول نهر سرپوشيده غيتهيه کليه مصالح و اجراي  040203
 هار ن داخلی عرض) سانتيمتر  80سانتيمتر و سنگدال به عرض  50عم  

 ( سانتيمتر 50
* 

 مترطول
1682745 538789 

به  60*20نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و اجراي  040204
 هار ن داخلی عرض) سانتيمتر  90سانتيمتر و سنگدال به عرض  50عم  

 ( سانتيمتر 50
* 

 مترطول
1907820 606590 

به  80*20نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و اجراي  040205
هار  نسانتيمتر ) عرض داخلی  90سانتيمتر و سنگدال به عرض  70عم  

 سانتيمتر (  50
* 

 مترطول
2088625 829729 

تيمتر ساان  10زاي هار  به ا 040205تا  040201اضافه بها به رديف هاي  040206
 تغيير عرض نهر سرپوشيده

* 
 مترطول

113315 27369 

اي ساانتيمتر بار  20باه   15اضافه بها به افزايو ضاخامت ساند دال از    040207
 سانتميتر 50نهرهاي به عرض داخلی 

* 
 مترطول

235221 21980 

 112438 7339324 ترمکعبم * يدهبتنی مسلح پيو تن سند دال ترافيکیتهيه کليه مصالح و اجراي  040301
 70837 5389187 مترمکعب * سند دال ترافيکی بتنی مسلح تهيه کليه مصالح و اجراي  040302
 232295 1029371 مترمکعب * 300بتن به عيار تهيه کليه مصالح و اجراي  040401
در  کيلاوگر  سايمان   50بابات هار    040601اضافه با کسر بها به رديف  040402

 نمترمکعب بت
 مترمکعب *

64000 0 

 74717 0 مترمربع * ليسه اي نمودن بتن کف نهرها 040403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهرداري تهران نظا  فنی و اجرايی
 

شبکه فرعی جمع  تجمیعی بهايفهرست

آوري و هدايت رواناب سطحی )انهار و 

 1396 سال جداول(

 8 زا 7صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-58 سند:شماره 

 شوراي عالی فنی شهرداري تهران تصويب:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تأيید:

 راهان سازهمهندسين مشاور  تهیه: 
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 4-4-58ماره سند:  ش                                                        1396سال  شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی )انهار و جداول(بهاي تجمیعی فهرست        8   

 

 

 

 شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی بهاي تجمیعی فهرست : (1-2جدول )امامه 

 متر( 50)فصل چهار  کارهاي مرمتی به طول کمتر از 

 
مي
ر

 

شماره  رمي    شرح
 واحد  مستورالعمل

مصالح و 
آالت و ماشین

 حمل
 )ريال(

 مستمزم
 )ريال(

 317809 1341672 مترطول * با سند اليبيد و اجراي جدول سنگیکليه مصالح  تهيه 040501
 317809 808072 مترطول * نتيمتر سا 60مرمت آبرو بتنی)کانيو( دوطرفه به عرض تهيه کليه مصالح و  040601
 171396 446088 مترطول * متر سانتي 30مرمت تک آبرو بتنی )کانيو( به عرض تهيه کليه مصالح و  040602
مترو ساانتي  30مرمت تک آبرو بتنای )کاانيو( باه عارض     تهيه کليه مصالح و  040603

 سانتيمتر  40جدول قائم بتنی مجاور آن به ارتفاع 
 مترطول *

862031 395598 

مترو ساانتي  30مرمت تک آبرو بتنای )کاانيو( باه عارض     الح و تهيه کليه مص 040604
 سانتيمتر  50جدول قائم بتنی مجاور آن به ارتفاع 

 مترطول *
893031 402401 

 وسانتيمترو تهيه وحمال و پخاو دساتی تووناان      30لجن برداري به عم   040701
 آن به همين عم  %85تراکم 

 متر مربع *
101003 36524 

 
 

 

 شهرداري تهران اجرايینظا  فنی و 
 

شبکه فرعی جمع  تجمیعی بهايفهرست

آوري و هدايت رواناب سطحی )انهار و 

 1396 سال جداول(

 8 از 8صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-58 سند:شماره 

 شوراي عالی فنی شهرداري تهران تصويب:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تأيید:

 مشاور راهان سازهمهندسين  تهیه: 
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    9      1396سال   هدايت رواناب سطحی )انهار و جداول(تجمیعی شبکه فرعی جمع آوري و بهاي فهرست                                                           4-4-58شماره سند:   

  

 

  قیمت پیشنهام و برآورم هاي: کاربرگ2/4-4-58
 

شطبکه  مشخصات فنطی  رود که طب  یماين کاربرگ براي تعيين نحوة ارائ  پيشنهاد قيمت در ارجاع کارهاي انهار و جداول در شهر تهران به کار  کاربرد: -1

 آيند.به اجرا در می نظا  فنی و اجرايی( 6-8-61سند وايريد مو  ) فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی
 ناقصه، بايد بدون تغيير، به قرارداد پيمانکار ضميمه شود.مپس از تعيين برندة  اين کاربرگ -2
اي تاوان باراي کارها   شود. حسب مورد می( برآورد می3-1:  مقادير انجا  کار و نشانی انجا  عمليات در کاربرگی مطاب  با جدول )روش برآورد مقادير -3

هاا باياد انهاار ياا جاداول      ها و معابري که در آنبينی نشده، درصدي را براي افزايو عمليات مشابه در نظر گرفت. الز  است نشانی و نا  خيابانپيو
ويرايو دو  يا نهر طب  ايد نوع جدول ب  3ساخته يا مرمت شود، درج گردد تا پيمانکار بتواند قبل از ارائ  پيشنهاد قيمت از محل بازديد نمايد. در ستون 

نهار ياا شامارة آن     (W)عارض مفياد    5شود، در ساتون  سازي مشخص میطول نهرسازي يا جدول 4 تعيين شود. در ستون  6 -8 -61دستورالعمل 
 گردد.یم( مشخص  سازي و ...بازاضافه يا نوع عمليات )مرمت،  آبرو)کانيو(ن يا وجود ساير مشخصات آن نظير تخريب بت 6شود. در ستون مشخص می

 

 (: روش برآورم نوع و حجم عملیات اجراي انهار و جداول1-3جدول )
1 2 3 4 5 6 

 رمي 

 

 نا  و نشانی معابر

هاي اجراي )محل

 نهر يا جدول(

 

نوع 

نهر يا 

 جدول

 

 طول نهر يا جدول

 

عرض مفید 

 نهر

 

 ساير مشخصات

 

ر 
نه

30 ....
....
...

 ....
....
...

 ....
....
...

 

         
         
         

         
         

        جمع
 

با استفاده از  6و  5هاي شود که در آن ستون( محاسبه و ارائه می4-1:  برآورد قيمت تهيه و اجراي انهار و جداول طب  جدول )روش برآورد قيمت -4
ضرب از حاصل 9باشد. ستون می 6و  4ضرب ستون حاصل 8و ستون   5و  4ضرب دو ستون حاصل 7شوند. ستون ( تعيين می2-1و 1-1جدول )

 آيد.دست میبه 8و  7در مجموع دو ستون  38/1ضريب باالسري 
 
 

 شهرداري تهران نظا  فنی و اجرايی
 

هاي برآورم و پیشنهام قیمت مر مناقصات کاربرگ

شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی 

 )انهار و جداول(

 1 زا 1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-58 سند:شماره 

 شوراي عالی فنی شهرداري تهران تصويب:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تأيید:

 مهندسين مشاور راهان سازه تهیه: 
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 4-4-58ماره سند:  ش                                                        1396سال  شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی )انهار و جداول(بهاي تجمیعی فهرست        10   

 

 

 

 هزينه(: روش برآورم 1-4جدول )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 واحد شر  رديف
a 

 مقدار

m 
ح، قيمت واحد مصال

آالت و حمل ماشين
 )ريال(

w 
قيمت واحد 
 دستمزد )ريال(

a × m 
قيمت مصالح، 

آالت و ماشين
 حمل )ريال(

a × w 
 دستمزد 
 )ريال(

u=1.38×a×(m+w) 
جمع قيمت رديف با احتساب 

 )ريال(ضريب باالسري 

         

         

         

         

    ابهجمع کل قیمت برآورمي کارفرما طبق فهرست

 
 

و  5هاي هاي واحد )ستونر اين جدول بايد قيمت(  پيشنهاد خود را ارائه نمايد. د4-1پيمانکار بايد طب  جدول ):  روش پيشنهاد قيمت توسط پيمانکار -5
 شود. ارائه  کاري، سود و هر نوع هزين  ديگر(( با احتساب کلي  ضرايب )ضريب باالسري، کسور قانونی، هزين  تجهيز کارگاه، شب6
 

 (: کاربرگ پیشنهام قیمت پیمانکار1-4جدول )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 واحد شر  رديف
a 

 مقدار

m’ 
قيمت واحد مصالح، 

آالت و حمل ماشين
با احتساب هم  
 ضرايب )ريال(

w' 
قيمت واحد دستمزد با 
احتساب هم  ضرايب 

 )ريال(

a × m’ 
قيمت مصالح، 

آالت و حمل ماشين
با احتساب هم  

 )ريال(ضرايب 

a × w’ 
دستمزد با 

احتساب هم  
 ضرايب )ريال(

a×(w’+m’) 
جمع قيمت با 

هم  احتساب 
 )ريال(ضرايب 

         

         

         

         

    جمع کل قیمت پیشنهامي پیمانکار

 

 آيد.ست میارفرما به ده جمع قيمت برآورد کضريب پيشنهادي ، عددي است که از حاصل تقسيم جمع قيمت پيشنهادي پيمانکار ب :ضريب پيشنهادي -6

 

ي پیمانکار با احتساب هزينه هاي تجهیز و برچیدن کارگاه= جمع کل قیمت پیشنهام بها با برآورم تجهیز و برچیدن کارگاه جمع کل قیمت برآورمي کارفرما طبق فهرست

 ضريب پیشنهامي
 

 

 شهرداري تهران نظا  فنی و اجرايی
 

قصات رم و پیشنهام قیمت مر مناهاي برآوکاربرگ

شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی 

 )انهار و جداول(

 2 از 2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-58 سند:شماره 

 شوراي عالی فنی شهرداري تهران تصويب:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تأيید:

 مهندسين مشاور راهان سازه تهیه: 
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Urban Projects Unit Prices List: 

: 4-4-58 

Screening Estimating Data  for Cubes and Gutters 
 Construction for 1396 
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