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 1396سال ـ  روسازيپيادهطع همسان مقاي تجميعي بهافهرست: 1/59-4-4

( نظـام فدـي و اجرايـي     06-8-6سـدد مـماره      ويرايش دوم و در تطابق باروسازي پيادهبراي تهيه برآورد و ارجاع کار عمليات  بهافهرستاين  کاربرد: -1
 کاربرد دارد. تدوين مده و « ويرايش دوم(روسازي مشخصات فدي و مقاطع همسان پياده »مهرداري تهران با عدوان 

( تطـابق ندامـته بامـد س مسـتلخم ا ـ        6-8-60سدد مماره ويرايش دوم همسان   بهاي حاضر در کارهايي که با مشخصات فدياستفاده از فهرستتبصره:  
 بامد.هاي معاونت فدي و عمراني مهرداري تهران ميمجوز از ادارة کل هماهدگي فدي و عمراني مداطق و سازمان

 قيمت پيشدهاد ارائة. نمايدمي درج داقصهم اسداد در( 3-1  جدول طبق را روسازي براي پياده نظر مورد معابر فهرست کارفرما: کار اجراي حلم از بازديد -2
 مـده آ( 1 وسـت پي  قيمت آناليخ راهدماي در آنچه جخبه را هاييهخيده و اقالم چدانچه و بامدمي پروژه اجراي محل از وي بازديد مدخله به پيمانکار توسط
 س(3 بدـد   مرح طبق  اوليه برآورد غمبل به نسبت کارگاه برچيدن و تجهيخ هايهخيده التفاوت مابه همراه به بايد دهدس تشخيص ضروري کار اجراي براي

HS ايمدي تجهيخات و عالئم تأمين کارو محيط ايمدي به مربوط هايهخيده و مبکاري هخيدة E)الزم وسـايل  تأمين کارگاهس نياز ردمو برق و آب تأمين س 
 .نمايد مدظور  ود پيشدهادي ضريب در را پياده عابر تردد برقراري و

درصد مبلغ برآورد رديفهاي پايه  4( و تا سقف 3طبق رديفهاي پيوست   هاي تجهيخ و برچيدن کارگاه راکارفرما هخيدهتجهيخ و برچيدن کارگاه:  عمليات -3
  صـو  محاسـبه و   ود را در اين مابه التفاوت هخيده هاي  بايدبه و در اسداد مداقصه درج مي نمايد. پيمانکار اين فهرست بها به صورت مقطوع محاس

 .بامد ( مدوط به اجراي عمليات مربوط به آن رديف مي3در قيمت پيشدهادي  ود مدظور نمايد. پردا ت رديفهاي پيوست  
 و( نظام فدي 8-6-65 دد ممارهويرايش دوم س  «رالعمل  ايمدي ترافيک محيط کاربراي پروژه هاي معابر مهريدستو»کارفرما بايد لخوم رعايت ضوابط ايمدي محيط کار: -4

وطـه کارگـاهي   ر مجـاورت مح داجرايي مهرداري تهران را در اسداد مداقصه درج نمايد و پيمانکار موظف است به مدظور هدايت ايمدي جريان ترافيـک  
هخيدـه هـاي    و ودس اقـدام   م کور و ساير قوانين و الخامات جاري کشور در  صو  ايمدي کارکدان و محيط کار دستورالعملنسبت به کاربست ضوابط 

  مربوطه را در ضريب پيشدهادي  ود مدظور نمايد.
اسـت.  ارائه مـده  ورد پروژه تسهيل برآ به مدظور راهدمايي پيمانکاران وارائه مدهس ( 1  در پيوستجداول راهدماي آناليخ قيمت که : راهدماي آناليخ قيمت -5

ها و نسبت به رديف ساهدمارتوان به استداد اين و نمي بامدآناليخ قيمت آمده صرفاً براي راهدمايي پيمانکاران ميراهدماي اقالم و اطالعاتي که در جداول 
 ق و صـحت آنهـا و   کارهـاي  ـارج از آنـاليخ فـو    يمتس ار موظف است در زمان پيشدهاد قپيمانکهاي م کور در اسداد قرارداد ادعايي را طرح نمود. کميت
 يد. ود مدظور نماپيشدهادي  و ضريبهاي رايج در بازار کار را در برآورد قيمت

 : تقسيم بددي رديفهاي اين فهرست بها -6
ت فدـي مقـاطع همسـان    طبـق جخئيـا  روسـازي  هـاي پيـاده  براي تهيه مصالح و اجراي انـواع تيـ    (05فصل کارهاي احداثي با کد  هاي رديف -6-1
 .بامدميحمل نخاله  و س برچيدنتخريب هايههخيدبدون احتساب ( نظام فدي و اجرايي مهرداري تهران 6-8-60سدد مماره روسازي  پياده
 .مـي بامـد   بعمرمتر 50در سطوح کمتر از  هاي آسيب ديده موجودروپياده مرمتبراي تهيه مصالح و  (06فصل کارهاي مرمتي با کد  هاي رديف -6-2
 .به طور کامل در رديفهاي اين فصل مدظور مده است و حمل نخاله س برچيدنتخريب هايههخيد

 هخيدـة  سبامـد  روپياده ه به نوعالزم بست ضخامت به زيرسازي گونه هر يا بتن آسفالتس ريبتخ به نياز چدانچه :در کارهاي احداثي نخاله حمل و تخريب -7
ويـرايش    مطـابق پياده رو نوع ضخامت بربراسازي و زيرسازي بابت برچيدن کف 050801 رديف طبق ساصل از تخريبمواد ح حمل و س بارگيريتخريب
اسب س هخيده آن به همين تدبه تشخيص دستگاه نظارتدر صورت ضرورت تخريب بيش از ضخامت م کور .مودمي پردا ت ( 6-8-60سدد مماره  دوم

 .قابل پردا ت مي بامدمحاسبه و 

 بامد .  ست که تهيه کف پوش بتدي يا آسفالت به عهده کارفرما ميا مربوط به مواردي 060104و060102و050104و050102ي رديفها -8
به  ه تامين مصالح م کور راه مرايط پروژو کارفرما با توجه ب به عهده پيمانکار  بامد کف پوش بتدي يا آسفالت( در صورتيکه در اسداد پيمان تهيه اين مصالح 

ــده ــرد عهـ ــتفاده ازس  بگيـ ــا  اسـ ــن رديفهـ ــط(  060104و060102و050104و050102 ايـ ــا  فقـ ــقف تـ ــد 25سـ ــاظر  درصـ ــاي متدـ ــرآورد رديفهـ   بـ
 مددرج در اسداد پيمان مجاز مي بامد .( 060103و060101و050103و050101

يري و تهيـه و بـارگ   ذکـر گرديـدهس   060104و060102و050104و050102فهرست بها به جخ آنچه به صراحت در مرح رديفهاي  ايندر تمام رديفهاي  -9
 حمل کليه مصالح به عهده پيمانکار مي بامد.
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اي مربوط به آن مستلخم ا   مجوز از سازمان مشاور فدي و مهددسـي مـهر تهـران مـي     هروسازي سدگي( و پردا ت رديف  IIIاجراي پياده رو تي  سه  -10
 بامد .

 گل پدبه اي نطدخ يا مکالتي  رمدره مي بامد.ع نو از 060105و  050105در رديف  مددرجسدگ گرانيت  -11
ديـف هـاي   رقيمـت  تر در هخيده پخ يا لبه دار نمودن قطعات تمام سدگ ها و فليم  آتشي نمودن( سدگهاي گرانيت و تيشه اي نمـودن سـدگهاي المـ    -12

 است .  مدهمربوطه لحاظ 
اسيسـاتس  ت-3رددعـابرين  ت -2موانع ثابـت  -1طح پياده رو به حوزه هاي مربوط به تقسيم بددي سمرح  رديفهاي اين فهرست بها حوزه هاي م کور در -13

تفـاوت جخئيـات اجرايـي در    .  امـد نظام فدي و اجرايي مهرداري تهران مي ب 6-8-60سدد مماره  ويرليش دوم مبلمان مهري و فضاي سبخس بر اساس
   درج مده است . م کور رو در فصل سوم سددحوزه هاي مختلف پياده 

سدد مـماره   س ويرايش دومخس بر اساجخئيات اجرايي در حوزه تاسيساتس مبلمان مهري و فضاي سب نوار جاذب آب مطابق تهيه مصالح واجراي عمليات -14
گ وماسـهس تهيـه و اجـراي سـد     من مخلوط ريختن و س رگالژ بسترس تهيهمامل عمليات  اکبرداريس بارگيري وحمل  اک س(050501  رديف  60-8-6

 بامد.ا زيرسازي مخلوط ماسه بادي و ماسه ميببا چهار وجه گيوتيدي  سانتيمتر 10* 10* 10اي به ابعاد پدبهگل کيوبيک گرانيت

 36/0اي بـه مسـاحت حـداقل    سـازي دريچـه  سطحات الزم جهت هممامل کليه عملي :در پياده روهاسازي دريچهسطحهم تهيه مصالح واجراي عمليات -15
بـخار آالت الزمس تخريـب بـتن    سانتيمتري از دريچه موجود بـا تمـام وسـايل وا    20يدن کفسازي پيرامون دريچه به فاصله مترمربعس اعم از تخريب وبرچ

ريخي اطراف دريچه با د نيازس بتننگهدارنده و پيرامون دريچه به هر ضخامت و ابعادس برچيدن دريچهس نصب دريچه در تراز مداسب با قطعات اتصالي مور
اصـل از  حل مـواد مـازاد و   لوگرم در مترمکعب بتن به مدظور تثبيت دريچهس اجراي کفسازي مشابه طرح پيرامـون و بـارگيري و حمـ   کي300عيار سيمان 
 بامد.تخريب مي

 .گيردنمي تعلق بهايياضافه V و II، III، IV تي  سيمان از استفاده بابت -16
ر بايد د رف دستگاه نظارتطاز  ياده روپس دستورکار عمليات تخريب و بازسازي ن از معبرو بهره بردارا به مدظور جلوگيري از ا تالل در تردد عابرين پياده -17

تخريب قطعه  متري اقدام به 50 متر صادر مود .چدانچه پيمانکاربر الف دستور کار دستگاه نظارت قبل از اتمام عمليات يک قطعه 50طولهاي کمتر از 
ربوطـه لحـاظ مـده    مت رديفهاي ماي کار در قيهخيده صعوبت نامي از اجراي مرحلهپردا ت نمي بامد.  فاقد دستورکارقابل کار نيمه تمامبعدي نمايدس 

 است.
ـ  30هاي حاصل از تراشس تخريب و  اکبرداري و حمل تا فاصـله  مصالحس بارگيري نخاله باراندازي و حمل بارگيريس هخيده :حمل و بارگيري -18  در ومترکيل

 .گردد لحاظ قيمت پيشدهاد در بايد اين بر مازاد حمل هخيده و مده ظورمد بهافهرست اين هايرديف قيمت
 رحم ندمايدس مطابقت بهافهرست اين هايرديف مرح با آن اقالم که بامد کار نياز مورد ايويژه اجرايي و فدي مشخصات که مواردي در :دارستاره اقالم -19

 بـه  دارسـتاره  هايرديف برآورد مبلغ جمع چدانچه. مودمي اضافه کار انجام برآورد به داررهستا هايرديف عدوان به و تهيه اقالم آن براي مداسب رديف
 بهـاي تجخيـه  و مسـتددات  ارسـال  به نسبت کار جاعار فرايدد انجام از قبل بايد کارفرما بامدس درصد 30 از بيشتر( پايه و دارستاره  بهافهرست هايرديف
 مـالک  ستهران مهرداري ديف عالي موراي توسط تصويب و رسيدگي از پس تا اقدام تهران مهرداري فدي عالي يمورا به مربوطه هايرديف يا رديف
 .گيرد قرار عمل

 مود:ها به مرح زير عمل مي: اگر در چارچوب موضوع پيمانس کارهاي جديدي به پيمانکار ابالغ مودس براي تعيين قيمت آنقيمت جديد -20
عيين قيمت جديد مطابق بدـد  تبراي  سبيدي نشده بامداحد پيشومدضم به پيمان براي کار جديد ابالغيس مرح و قيمت  بهاي چدانچه در فهرست -20-1

 مود.مرايط عمومي پيمان عمل مي 29ج ماده 
     همان از ردا ت عيداًپ براي بامدس مده بيديپيش واحد قيمت و مرح مدضم به پيمان بهايفهرست در جديد ابالغي کار در صورتي که براي -20-2      
 .گرددب نميمود و قيمت جديد محسواستفاده مي پيمان در مددرج ضرايب تمام اعمال قيمت با

  مي بامد. 1396مقاطع همسان پياده روسازي سال ه پيمان س فهرست بهاي تجميعي مدضم بتبصره : مدظور از فهرست بهاي 

 ست.و مرايط کار در مهر تهران محاسبه مده ا 1395سال چهارم هاي سه ماهه بر مبداي قيمت بها فهرستاين  -21
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 ( 05روسازي ) فصل کارهاي احداثي کد بهاي تجميعي پياده(: فهرست1-1جدول )

 

 واحد مماره دستورالعمل مرح رديف   رديف
مصالح و 
آالت و مامين
 حمل
  ريال(

 دستمخد
  ريال(

   )و سالی  سساللح     Iپیاله  و  تیای  ا     تهیه کلیه مصالح    جرایج     050101
 ( هو حوی  تیهه علبی ن ی یسلی  شن 

 57704 345226 م ی میبع 1/60-8-6

و سلی  ) Iت   جریج  پیله  و  تیی    تهیه کلیه مصلح  به غیی جی سسللح 050102
 ( هو حوی  تیهه علبی ن سسللح     ی یسلی  شن 

 57704 178576 م ی میبع 1/60-8-6

ب نا      )و سلی  کف پوش IIتهیه کلیه مصلح    جریج  پیله  و  تیی ه   050103
 ( هو حوی  تیهه علبی ن ی یسلی  شن 

 264430 435451 م ی میبع 1/60-8-6

 IIی ه  تهیه کلیه مصلح  به غیی جی کف پوش ب ن    جرایج  پیاله  و  تیا    050104
 ( بی نهو حوی  تیهه عل )و سلی  کف پوش ب ن    ی یسلی  شن 

 264430 151951 م ی میبع 1/60-8-6

050105 
 یجنیات )و سالی  سانگ     IIIتهیه کلیه مصلح    جریج  پیله  و  تیی سه 

 ( هو حوی  تیهه علبی ن   ی یسلی  شن  فلیم شد 
 210218 1038850 م ی میبع 1/60-8-6

 یشا  )و سالی  سانگ     IIIتهیه کلیه مصلح    جریج  پیله  و  تیی ساه   050106
 ( هو حوی  تیهه علبی ن   ی یسلی  شن  تیشه ج 

 210218 979510 م ی میبع 1/60-8-6

هورال     )و سالی  ب نا    IVتهیه کلیه مصلح    جریج  پیله  و  تیی چهلو  050107
 ( هو حوی  تیهه علبی ن ی یسلی  شن 

 135730 205685 م ی میبع 1/60-8-6

 یسالی   ی)و سلی  شن     V  تیی پنج تهیه کلیه مصلح    جریج  پیله  و 050108
 ( هو حوی  تیهه علبی ن شن 

 22589 157756 م ی میبع 1/60-8-6

 شایلو     مصلح    جریج  نوجو بسل ج   هو پیله  و  ) کف پاوش کلیه تهیه  050109
 (هو حوی  تیهه علبی ن هکمه ج 

 343313 571951 م ی میبع 2/60-8-6

وجو   جرایج  نا   کف پوش شایلو    هکماه ج    جی به غییمصلح  کلیه تهیه  050110
 (علبی ن ) کف پوش شیلو    هکمه ج  هو حوی  تیههبسل ج   هو پیله  و  

 343313 151951 م ی میبع 2/60-8-6

050111 
 ای  هو صاووتیهه باه رال  ی    050109تال   050101جضلفه بهل به وه لهل  

 سلی  شن  ، ی ی سلی  ب ن  جریج  یهه .
 16314 11256 میبعم ی  3/60-8-6

050112 
 ای  هو صاووتیهه باه رال  ی    050109تال   050101جضلفه بهل به وه لهل  

 .( جریج  یهه Cسلی  شن  ، ی ی سلی  ب ن  بلو کم تیجفیه  )نوع 
 27929 62724 م ی میبع 3/60-8-6

050113 
 ای  هو صاووتیهه باه رال  ی    050109تال   050101جضلفه بهل به وه لهل  

 هه. ( جریج  یRCیسلی  ب ن  بلو سنگین تیجفیه )نوع سلی  شن  ، ی 
 67929 214724 م ی میبع 3/60-8-6

لساه  هو صاووتیهه جی ما م م   050104   050103جضلفه بهل به وه لهل   050114
 سیملن به رل  خشهه چین  جس لله   یهه)حوی  موجنع ثلبت(.

 0 36373 م ی میبع 3/60-8-6

س هو صاووتیهه باه رال  جسال     050109تل  050101کسی بهل به وه لهل   050115
 شن  جی تو نلن جس لله   یهه .  

 0 53025 م ی میبع 3/60-8-6

050201 
ن هو م ای  کیلو یم سایمل  100بل جفز هن  % 85تیجکم  بهتحهیم بس ی پیله  

 مهعب خلک
 11525 30266 م ی میبع 3/60-8-6

 61983 106734 م ی طول 6-8-60 1پیوست  Bجریج  رد ل نوع تهیه مصلح     050301

 306154 601787 م ی میبع 6-8-2/60 هو پیله  و    ژ  معلوحین جحدجث شیب وج  )ومی( 050401
 

 مهرداري تهران نظام فدي و اجرايي

 روسازيادهپي مقاطع همسان بهاي تجميعيفهرست

 1396 سال

 5از  3صفحه 

 

 
 معاونت فدي و عمراني

 4-4 -59 مماره سدد:

 موراي عالي فدي مهرداري تهران تصويب:

 کميته کارمداسي موراي عالي فدي تأييد:

 راهان سازهمهددسين مشاور  تهيه: 
 

 

تناد
 اس
ابل
ر ق
غی
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 ( 05روسازي ) فصل کارهاي احداثي کد بهاي تجميعي پياده(: فهرست1-1جدول )ادامه 
 

 واحد مماره دستورالعمل مرح رديف   رديف
مصالح و 
آالت و مامين
 ملح

  ريال(
 دستمخد
  ريال(

 هو ه فاو   پی فیل نوع هی بل پنل  رلن نیه  نصب   سلخت   مصلح  تهیه 050402
  شیب وج  )ومی(   ژ  معلوحین

* 
 16445 20074 کیلو یم

  ن   فضل) حوی  تلسیسلم،مبلملتهیه کلیه مصلح    جریج  نوجو رلذب سب  050501
 (سبز

3/60-8-6 
 263114 829445 م ی میبع

 537055 642375 عده * همسط  سلی  هو چه هل هو پیله  و  050601

 224876 1352333 عده * تهیه  جریج  ملنع سنگ  هو پیله  و  ) بو وه( 050701

 102842 119195 م ی میبع * موجه حلصلتخی ب هی نوع مصلح  موروه   حمل  050801
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهرداري تهران نظام فدي و اجرايي
 

 روسازيبهاي تجميعي مقاطع همسان پيادهفهرست
 1396 سال
 5 از 4صفحه 

 

 
 معاونت فدي و عمراني

 4-4 -59 سدد:مماره 

 موراي عالي فدي مهرداري تهران تصويب:

 کميته کارمداسي موراي عالي فدي تأييد:

 راهان سازهمهددسين مشاور  تهيه: 
 

تناد
 اس
ابل
ر ق
غی
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 ( 06د ک مرمتيروسازي ) فصل کارهاي پياده بهاي تجميعي(: فهرست2-1جدول )
 

 واحد مماره دستورالعمل مرح رديف   رديف
مصالح و 
آالت و مامين
 حمل
  ريال(

 دستمخد
  ريال(

 121921 479375 م ی میبع * ی  شن تهیه کلیه مصلح    میمت پیله  و  بل و سلی  سسللح     ی یسل 060101

ح       سسالل   میمت پیله  و  بل و سلی سسللحت به غیی جی تهیه کلیه مصلح  060102
 ی یسلی  شن 

 121921 312725 م ی میبع *

  یسالی  تهیه کلیه مصلح    میمت پیله  و  بل و سلی  کف پوش ب ن    ی 060103
 شن 

 374338 573620 م ی میبع *

 سالی   وتهیه کلیه مصلح  به غیی جی کف پوش ب ن    میمت پیاله  و  بال    060104
 پوش ب ن    ی یسلی  شن   کف

 374338 290120 م ی میبع *

یسالی   تهیه کلیه مصلح    میمت پیله  و  بل و سلی  سانگ  یجنیات   ی    060105
 شن 

 320126 1177020 م ی میبع *

سالی   تهیه کلیه مصلح    میمت پیله  و  بل و سالی  سانگ  شا ی   ی ی    060106
 شن 

 320126 1117679 م ی میبع *

یسالی   تهیه کلیه مصلح    میمت پیله  و  بل و سالی  سانگ   بیاد   ی     060107
 شن 

 320126 1149179 م ی میبع *

 211623 339926 م ی میبع *  لی  شنتهیه کلیه مصلح    میمت پیله  و  بل و سلی  ب ن هورل   ی یس 060108

060109 
ی   ی ا هو صاووتیهه باه رال    060108تال   060101بهل به وه لهل   جضلفه

 سلی  شن  ، ی ی سلی  ب ن  جریج  یهه .
 16314 11256 م ی میبع *

لساه  هو صاووتیهه جی ما م م   060104   060103جضلفه بهل به وه لهل   060110
 سیملن به رل  خشهه چین  جس لله   یهه.

 0 36373 م ی میبع *

 0 50000 م ی میبع *    یهه.هو صووتیهه جی کف پوش ونگ  جس لله 060103جضلفه بهل به وه ف  060111
ب نا    میمت پیله  و  بل جسا لله  جی کاف پاوش     م م ملسه سیملن تهیه  060112

 موروه 
 243655 85577 م ی میبع *

 مما     ب نا   پاوش  کاف  و سلی  بل و  پیله  میمت   مصلح  کلیه تهیه 060113
 ی یسلی  تخی ب بد ن سیملن ملسه

 314091 413951 م ی میبع *

 
 
 
 
 

 مهرداري تهران نظام فدي و اجرايي
 

 روسازيبهاي تجميعي مقاطع همسان پيادهفهرست
 1396 سال
 5از  5صفحه 

 

 
 معاونت فدي و عمراني

 4-4 -59 سدد:مماره 

 موراي عالي فدي مهرداري تهران تصويب:

 کميته کارمداسي موراي عالي فدي تأييد:

 هراهان سازمهددسين مشاور  تهيه: 

تناد
 اس
ابل
ر ق
غی



 4-4-59ماره سند:  ش                                                                                                         6139روسازي ـ سال بهاي تجميعي مقاطع همسان پيادهفهرست      6   

 
 
 قيمت پيشدهاد و برآورد هاي: کاربرگ2/59-4-4
 

مشخصـات فدـي و مقـاطع    طبـق  رود کـه  روسازي در مهر تهران به کار ميتعيين نحوة ارائة پيشدهاد قيمت در ارجاع کارهاي پيادهبراي  اين کاربرگ کاربرد: -1

 . آيددبه اجرا در مي اجرايي( نظام فدي و 6-8-60روسازي  سدد همسان پياده
 داقصهس بايد بدون تغييرس به قرارداد پيمانکار ضميمه مود.مپس از تعيين برندة  اين کاربرگ -2
تـوان بـراي کارهـاي    مود. حسب مورد مـي ( برآورد مي3-1:  مقادير انجام کار و نشاني انجام عمليات در کاربرگي مطابق با جدول  روش برآورد مقادير -3

روسـازي انجـام   ها و معابري که در آنها بايد پيادهشاني و نام  ياباننمليات مشابه در نظر گرفت. الزم است بيدي نشدهس درصدي را براي افخايش عپيش
بايـد حـوزه مربوطـه     4و در ستون  روسازيبايد تي  پياده 3مودس درج مود تا پيمانکار بتواند قبل از ارائة پيشدهاد قيمت از محل بازديد نمايد. در ستون 

روسـازي درج  روها مامل طول و عرض و سطح پيادههاي پيادهابعاد و اندازه 7 تا 5هاي تعيين مود. در ستون 6 -8 -60ستورالعمل دطبق ويرايش دوم 
( ضـروري  1-1و  1-2 ول  مود. اين اطالعات براي تکميل جدهاي پايين جدولس جمع مرح عمليات مددرج در باالي جدول درج ميمود. در رديفمي

 بع محاسبه مود.مودس مقدار آن بايد بر حسب مترمريي که قيمت واحد اجراي عمليات تخريب و حمل نخاله بر حسب مترمربع محاسبه مياست. از آنجا
 

 روسازي(: روش برآورد نوع و حجم عمليات پياده1-3جدول  
 ام و نشاني معابرن -2 رديف -1

 روسازي(هاي پياده محل
 مشخصات پياده روسازي

 طح  مترمربع(س -7  متر( رضع -6 ول  متر(ط -5 حوزه -4 رويادهپ تي  -3
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

  کل جمع 
 

اتس مبلمان مـهري و فضـاي   يستاس-3ترددعابرين  -2موانع ثابت -1مربوط به تقسيم بددي سطح پياده رو به حوزه هاي ستون چهارم م کور در زه حو -4
 نظام فدي و اجرايي مهرداري تهران مي بامد .  6-8-60سدد مماره  ويرليش دوم سبخس بر اساس

 

بـا اسـتفاده از جـدول     6و  5هاي ستون مود که در آنرائه ميامحاسبه و  (4-1جدول  طبق  روسازيپيادههاي پروژه:  برآورد قيمت روش برآورد قيمت -5
ضـرب  از حاصـل  9بامـد. سـتون   مـي  6و  4ضرب ستون حاصل 8و ستون  5و  4ضرب دو ستون حاصل 7موند. ستون ( تعيين مي2-1و  1-1مماره 

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

 مهرداري تهران نظام فدي و اجرايي

هاي برآورد و پيشدهاد قيمت در مداقصات کاربرگ
 روسازيپياده
 2از  1صفحه 

 

 
 معاونت فدي و عمراني

 4-4 -59 سدد:مماره 

 موراي عالي فدي مهرداري تهران تصويب:

 کميته کارمداسي موراي عالي فدي تأييد:

 راهان سازهمهددسين مشاور  تهيه: 

 

تناد
 اس
ابل
ر ق
غی
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 هخيده(: روش برآورد 1-4جدول  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 واحد مرح رديف
a 
 مقدار

m 
 مصالحسقيمت واحد 
 آالت و حملمامين

  ريال(

w 
قيمت واحد 
 دستمخد  ريال(

a × m 
مصالحس قيمت 
آالت و مامين
  ريال( حمل

a × w 
 دستمخد 
  ريال(

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

  ريال(ضريب باالسري 

         

         

         

         

     تجميعي بهاقيمت برآوردي کارفرما طبق فهرست جمع کل
 

 

هـاي  هاي واحد  ستونين جدول بايد قيمت(  پيشدهاد  ود را ارائه نمايد. در ا1-4پيمانکار بايد طبق جدول  :  روش پيشدهاد قيمت توسط پيمانکار -6
 .مود ارائهة ديگر( ( با احتساب کلية ضرايب  ضريب باالسريس کسور قانونيس هخيدة تجهيخ کارگاهس مبکاريس سود و هر نوع هخيد6و  5

 

 (: کاربرگ پيشدهاد قيمت پيمانکار1-5جدول  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 واحد مرح رديف
a 
 مقدار

m’ 
مصالحس قيمت واحد 
 آالت و حملمامين

با احتساب کليه 
  ريال(ضرايب 

w' 
با قيمت واحد دستمخد 
احتساب کليه ضرايب 

  ريال(

a × m’ 
مصالحس قيمت 
آالت و حمل مامين

ه با احتساب کلي
  ريال(ضرايب 

a × w’ 
با دستمخد 

احتساب کليه 
  ريال(ضرايب 

a×(w’+m’) 
جمع قيمت با 
کليه احتساب 
  ريال(يب اضر

         

         

         

         

    قيمت پيشدهادي پيمانکار جمع کل

 
 
سـت  ارفرمـا بـه د  کيمانکار به جمع قيمـت بـرآورد   ضريب پيشدهادي عددي است که از حاصل تقسيم جمع قيمت پيشدهادي پ :ضريب پيشدهادي -7

 آيد.مي

  
 پيشدهادي = ضريب هيخ و برچيدن کارگاهبا احتساب هخيده هاي تججمع کل قيمت پيشدهادي پيمانکار   تجهيخ و برچيدن کارگاه با برآورد بهافهرستجمع کل قيمت برآوردي کارفرما طبق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهرداري تهران نظام فدي و اجرايي

هاي برآورد و پيشدهاد قيمت در مداقصات کاربرگ
 روسازيپياده
 2از  2صفحه 

 

 
 معاونت فدي و عمراني

 4-4 -59 مماره سدد:

 موراي عالي فدي مهرداري تهران تصويب:

 کميته کارمداسي موراي عالي فدي تأييد:

 راهان سازهمهددسين مشاور  تهيه: 

 

تناد
 اس
ابل
ر ق
غی
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 هاپيوست

 روسازي: تجزية بهاي پياده1پيوست 
 

 ها: مقدار سيمان, قير و فوالد مصرفي در رديف2پيوست 
 

 : رديفهاي تجهيز و برچيدن کارگاه3پيوست 
 

  جزء و کل ضريب پيشنهادي روش محاسبه:4پيوست 
 

 
 

تناد
 اس
ابل
ر ق
غی
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 روسازيي تجميعي پيادهبهافهرستي هامصرفي در رديف ميخان سيمانس قير و فوالد: 2پيوست 
 

 فصل کارهاي احداثي

 (kg)فوالد   (kg)قير   (kg)سيمان  واحد مرح رديف   رديف
   )و سالی  سساللح     I ا    تهیه کلیه مصالح    جرایج  پیاله  و  تیای     050101

 ( هو حوی  تیهه علبی ن ی یسلی  شن 
 0 30/7 0 م ی میبع

و سلی  ) Iتهیه کلیه مصلح  به غیی جی سسللت   جریج  پیله  و  تیی     050102
 ( هو حوی  تیهه علبی ن سسللح     ی یسلی  شن 

 0 46/1 0 م ی میبع

ب نا      )و سلی  کف پوش IIه   تهیه کلیه مصلح    جریج  پیله  و  تیی 050103
 ( هو حوی  تیهه علبی ن ی یسلی  شن 

 0 0 0 م ی میبع

 IIی ه  تهیه کلیه مصلح  به غیی جی کف پوش ب ن    جرایج  پیاله  و  تیا    050104
 ( هو حوی  تیهه علبی ن )و سلی  کف پوش ب ن    ی یسلی  شن 

 0 0 0 م ی میبع

050105 
 یجنیات )و سالی  سانگ     IIIله  و  تیی سه تهیه کلیه مصلح    جریج  پی

 ( هو حوی  تیهه علبی ن   ی یسلی  شن  فلیم شد 
 0 0 13 م ی میبع

 شا ی )و سالی  سانگ     IIIتهیه کلیه مصلح    جریج  پیله  و  تیی ساه   050106
 ( هو حوی  تیهه علبی ن   ی یسلی  شن  تیشه ج 

 0 0 13 م ی میبع

هورال     )و سالی  ب نا    IVیج  پیله  و  تیی چهلو تهیه کلیه مصلح    جر 050107
 ( هو حوی  تیهه علبی ن ی یسلی  شن 

 0 0 30 م ی میبع

 یسالی   ی)و سلی  شن     Vتهیه کلیه مصلح    جریج  پیله  و  تیی پنج  050108
 ( هو حوی  تیهه علبی ن شن 

 0 0 0 م ی میبع

 شایلو     پیله  و  ) کف پاوش  مصلح    جریج  نوجو بسل ج   هوکلیه تهیه  050109
 (هو حوی  تیهه علبی ن هکمه ج 

 0 0 0 م ی میبع

وجو   جرایج  نا   کف پوش شایلو    هکماه ج    به غیی جیمصلح  کلیه تهیه  050110
 (علبی ن ) کف پوش شیلو    هکمه ج  هو حوی  تیههبسل ج   هو پیله  و  

 0 0 0 م ی میبع

050111 
 ای  هو صاووتیهه باه رال  ی    050109تال   050101جضلفه بهل به وه لهل  

 سلی  شن  ، ی ی سلی  ب ن  جریج  یهه .
 0 0 23 م ی میبع

050112 
 ای  هو صاووتیهه باه رال  ی    050109تال   050101جضلفه بهل به وه لهل  

 .( جریج  یهه Cسلی  شن  ، ی ی سلی  ب ن  بلو کم تیجفیه  )نوع 
 0 0 45 م ی میبع

050113 
 ای  هو صاووتیهه باه رال  ی    050109تال   050101هل  جضلفه بهل به وه ل

 هه. ( جریج  یRCسلی  شن  ، ی یسلی  ب ن  بلو سنگین تیجفیه )نوع 
 8 0 45 م ی میبع

لساه  هو صاووتیهه جی ما م م   050104   050103جضلفه بهل به وه لهل   050114
 سیملن به رل  خشهه چین  جس لله   یهه)حوی  موجنع ثلبت(.

 0 0 13 م ی میبع

س هو صاووتیهه باه رال  جسال     050109تل  050101کسی بهل به وه لهل   050115
 شن  جی تو نلن جس لله   یهه .  

 0 0 0 م ی میبع

050201 
ن هو م ای  کیلو یم سایمل  100بل جفز هن  % 85تیجکم  بهتحهیم بس ی پیله  

 مهعب خلک
 0 0 15 م ی میبع

 0 0 9  ی طولم  Bجریج  رد ل نوع تهیه مصلح     050301

 0 0 45 م ی میبع هو پیله  و    ژ  معلوحین جحدجث شیب وج  )ومی( 050401

 
 
 

تناد
 اس
ابل
ر ق
غی
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 فصل کارهاي احداثيادامه 

 (kg)فوالد   (kg)قير   (kg)سيمان  واحد مرح رديف   رديف
 هو ه فاو   پی فیل نوع هی بل پنل  رلن نیه  نصب   سلخت   مصلح  تهیه 050402

  ژ  معلوحینشیب وج  )ومی(   
 1 0 0 کیلو یم

  ن   فضل) حوی  تلسیسلم،مبلملتهیه کلیه مصلح    جریج  نوجو رلذب سب  050501
 سبز(

 0 0 0 م ی میبع

 0 0 40 عده همسط  سلی  هو چه هل هو پیله  و  050601

 0 0 60 عده تهیه  جریج  ملنع سنگ  هو پیله  و  ) بو وه( 050701

 0 0 0 م ی میبع موجه حلصلصلح  موروه   حمل تخی ب هی نوع م 050801
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  مرمتيفصل کارهاي 
 

 (kg)فوالد   (kg)قير   (kg)سيمان  واحد مرح رديف   رديف
 0 30/7 0 م ی میبع ی  شن تهیه کلیه مصلح    میمت پیله  و  بل و سلی  سسللح     ی یسل 060101
       سساللح   میمت پیله  و  بل و سلی به غیی جی سسللحت مصلح تهیه کلیه  060102

 ی یسلی  شن 
 0 46/1 0 م ی میبع

  یسالی  تهیه کلیه مصلح    میمت پیله  و  بل و سلی  کف پوش ب ن    ی 060103
 شن 

 0 0 0 م ی میبع

 سالی   وتهیه کلیه مصلح  به غیی جی کف پوش ب ن    میمت پیاله  و  بال    060104
 وش ب ن    ی یسلی  شن  کف پ

 0 0 0 م ی میبع

یسالی   تهیه کلیه مصلح    میمت پیله  و  بل و سلی  سانگ  یجنیات   ی    060105
 شن 

 0 0 13 م ی میبع

سالی   تهیه کلیه مصلح    میمت پیله  و  بل و سالی  سانگ  شا ی   ی ی    060106
 شن 

 0 0 13 م ی میبع

یسالی   و  بل و سالی  سانگ   بیاد   ی    تهیه کلیه مصلح    میمت پیله   060107
 شن 

 0 0 13 م ی میبع

 0 0 30 م ی میبع  لی  شنتهیه کلیه مصلح    میمت پیله  و  بل و سلی  ب ن هورل   ی یس 060108

060109 
 ای  هو صاووتیهه باه رال  ی    060107تال   060101جضلفه بهل به وه لهل  

 سلی  شن  ، ی ی سلی  ب ن  جریج  یهه .
 0 0 23 م ی میبع

لساه  هو صاووتیهه جی ما م م   060104   060103جضلفه بهل به وه لهل   060110
 سیملن به رل  خشهه چین  جس لله   یهه.

 0 0 13 م ی میبع

 0 0 0 م ی میبع    یهه.هو صووتیهه جی کف پوش ونگ  جس لله 060103جضلفه بهل به وه ف  060111
 0 0 13 م ی میبع  سیملن پوش ب ن  موروه   م م ملسه میمت پیله  و  بل جس لله  جی کف 060112

 مما     ب نا   پاوش  کاف  و سلی  بل و  پیله  میمت   مصلح  کلیه تهیه 060113
 ی یسلی  تخی ب بد ن سیملن ملسه

 0 0 13 م ی میبع
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 : رديفهاي تجهيخ و برچيدن کارگاه3پيوست 
 

 

 
 واحد شرح ردیف شماره

 مقطوع تلمین   تجهیز هفلتی کلو پیملنهلو  100101

 مقطوع تلمین   تجهیز جنبلو کلو ل  100102
 مقطوع تلمین   تجهیز هفلتی کلو مهندس نلظی   مهندس مشل و 100103
 مقطوع تلمین   تجهیز هفلتی کلو کلوفیمل 100104
 مقطوع تلمین   تجهیز هفلتی کلو سیمل شگل  100105
 مقطوع لوفیمل  کلومندجن نظلوم، مهندسین مشل و   سیمل شگل    کتلمین غذج 100201
 (   حللظات HSEهز نه بیقیجو  نظلم ج من ، بهدجشت   محیط ی سات )  100301

   ملز ملم مندوج هو جسنله پیملن 4بیجسلس توضیحلم بند ، کلو
 مقطوع

 مقطوع تلمین سب کلو ل  100401
 مقطوع تلمین بیق کلو ل  100402
 مقطوع تلمین سوخت   سیس م سوخت وسلن  کلو ل  100403
 مقطوع تلمین شبهه ج ن ینت کلو ل  100404
 مقطوع تلمین ج لب   ذهلب کلو ل  100405
 مقطوع تهیه، نصب   بیچیدن هجوبست فلز  هو موجوه  یم 100501
جوه وما یاه هو  تلمین  سل ل  یم   بیقیجو  تیهه علبی ن پیله     سل ط نقل 100502

  یم
 مقطوع

 مقطوع بیمه کلو ل  100601
 مقطوع بیچیدن کلو ل  100701
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 جخء و کل ضريب پيشدهادي روش محاسبه :4پيوست 
 

 

 وه   پیشنهله بیگ هل  بیسهل ) کلوبضی ب قیجوهجه مطلبق شیح فصل ه م ج ن فهیست  یهمنلقصلت  که بل جس لله  جی ج ن فهیست بهل جنجلم م   یهو  -1

  ییه.یدن کلو ل  نیز تعلق م چبه وه لهل  تجهیز   بی( محلسبه   قیمت 

 و  و جنلب ه فیع  رمع سشبه  لی  هل  شههل   بزو یج   نگهدجو  وج  یست بهل تعمییهمنلقصلت  که به غیی جیج ن فهیست بهل جی     ل ه  فهو  -2

م   یهه     ب رزء تلق عنوجن ضی ج ن فهیست بهل به کلوبیگ هل  بیس وه   پیشنهله قیمت جی، ضی ب حلصل جس لله   یهه سطح  ) جنهلو ردج ل (

به  یدن کلو ل چیبتجهیز    ) مجموع قیمت پیشنهله  ه   ل سه فهیست بهل( بل جح سلب هز نه هل قیمت پیشنهله  کل ضی ب کل حلصل تقسیم 

 تجهیز   بیچیدن کلو ل  م  بلشد .  بیس وه کل ه   ل سه فهیست بهل رمع 

   هو جسنله یههیست بهل ته   ل سه فهبیس وه  بل سقف چهلو هوصد کل تجهیز   بیچیدن کلو ل بل د فقط    بیس وه  کلوفیمل هو ج ن حلحت جستبد ه  

 . ییهم  تعلق نیز کلو ل  بیچیدن   تجهیز وه لهل  به کلضی ب منلقصه هوج نمل د   
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