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 خذمات لوله کشی گاز
 

 هالحظاذ «سیال»لیور  ضشح سدیف

  تا هػالح صیش واس تا هػالح سٍی واس سٍی واس صیش واس 

   000/55 000/50 ّش هسش عَل  1-2/1لَلِ وطی گاص  1
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   000/65 000/55 ّش هسش عَل 4/1 1لَلِ وطی گاص 2

   000/75 000/68 ّش هسش عَل 2/1 1لَلِ وطی گاص  3

4 
ّش هسش عَل تا  2/1 2-2لَلِ وطی گاص 

 جَضىاسی ایىس سی
000/190 000/210 

ّضیٌِ سادیَگشافی یا ًظاسذ 
 تا هاله اسر. جَش

 --- --- 000/250 000/225 ّش هسش عَل 3لَلِ وطی گاص  5

 --- --- 000/320 000/290 ّش هسش عَل 4لَلِ وطی گاص  6

  000/5 ّضیٌِ سوثادُ صًی ٍ زویضواسی لَلِ گاص تا زیٌش ّش هسش عَل 7

8 
واسگزاسی لَلِ آصتسر َّاوص ّا تا خطن ضیطِ ٍ سین خیچی ٍ زشاص وشدى عثك 

 همشساذ هلی ساخسواى ّش هسش عَل 17هثحث 
000/100  

9 
 )تذٍى فیص ٍاسیضی تاصسسی گاص( خیص اص اجشاعشاحی ٍ هحاسثِ ًمطِ گاص ٍ تاصدیذ 

 (4G) 120الی  1صیشتٌای 
 (6G) 250الی  121صیشتٌای 

 
000/900 
000/000/1 

 ِ ٌا ت ّای تاالزش ت ٌا دس صیشت
 ٍ ٍ هػشف   ِ ًَع ًمط

َافك هی ٍ ... ز  گشدد. عشاحی 

  000/500 تا جَضىاسی هؼوَلی ّش ٍاحذ 2ساخر ٍ ًػة ولىسَس گاص صیش  10

ًٍ ػة ولىسَس گاص تاالی  11 ّضیٌِ ًظاسذ جَش یا  000/900 تا جَضىاسی ایىس سی ّش ٍاحذ 2ساخر 

 هاله اسرسادیَگشافی تا 

  000/190 ًػة ضیش فشػی ّش ػذد 12

  000/35 تا ازػاالذ 1الی  2/1ًػة ضیش زه ضشب گاصی  13

  500/3 حفاسی دیَاس )سَساخ وشدى( ّش ساًر تا دسیل 14

ِ،  000/600/4 هسش 10اص یه هسش زا  4/1 1الی   2/1دسسوضد لَلِ وطی گاص زجاسی 15 ِ عشاحیً مط ضٌی هثالغ تاّ 
 ٍ  ُ س َتر هطٍا دسسوضد اخزً 

 تاصسسی هجشی هی تاضذ.
ّضیٌِ هطاٍسُ ٍ ًظاسذ 

 ًاظش تا هاله اسر.
َافمی 20تاالزش اص   هسش عَل ز

 000/900/6 هسش 10اص یه هسش زا  2/1 1الی   2/1دسسوضد لَلِ وطی گاص زجاسی اص سایض  16

 000/600/5 هسش 20هسش زا  10اص  4/1 1الی  2/1دسسوضد لَلِ وطی گاص زجاسی اص سایض  17

 000/500/7 هسش 20هسش زا  10اص  2/1 1الی  2/1دسسوضد لَلِ وطی گاص زجاسی اص سایض  18

19 
ع تاصدیذ ایوٌی یا هشحلِ ظام هٌْذسی  ّش ًَ ع زاسیساذ وِ اص عشف ضشور هلی گاص، ساصهاىً  ش ًَ ٍ ای جْر زؼییي یا زاییذّ 

ٍ  سیال 000/600هثلغ  ٍاحذی 3الی  1ّای  ًطاًی یا ّش اسگاى دیگشی تؼْذُ خیواًىاس گزاضسِ ضَد، دس ساخسواى ساصهاى آزص
 هحاسثِ هی ضَد. سیال  000/000/1هسشهشتغ  300ٍ تٌاّای تاالزش اص  سیال 000/200ٍاحذ ٍاحذ تِ تاال تِ اصاء ّش  اص سِ

20 
هسش عثك 3هسش ضاهل ّضیٌِ اضافی ًوی ضَد ٍ تاتر ّش هسش عَل تاالزش اص  3لَلِ وطی تیشٍى سفر تؼذ اص ولىسَس زا 

 لیور هٌذسج دس ایي ًشخ ًاهِ عثك سایض، دسسوضد دسیافر هی گشدد.

21 
وطی تا  ّا، دسیچِ زاهیي َّا ٍ ... هغاتمر لَلِ َّاوص ًظاسذ هجشی لثل اص تاصسسی دٍم تاتر زسر ّش ًَتر

سیال ٍ  000/600ٍاحذ  3جْر اخز ًَتر تاصسسی ًْایی لَلِ وطی گاص اص یه الی  17همشساذ هلی ساخسواى هثحث 
 گشدد. سیال زؼییي دسسوضد هی 000/200ٍاحذ ّش ٍاحذ  3ّای تاالزش اص  آخاسزواى
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و آتش نشانی خذمات لوله کشی آب  

 

 هالحظاذ «سیال»لیور  ضشح سدیف

  000/46 صیش واس ٍ سٍواس ّش هسش عَل 4/3- 2/1لَلِ وطی آب گالَاًیضُ   1

  000/70 صیش واس ٍ سٍواس ّش هسش عَل 1لَلِ وطی آب گالَاًیضُ   2

  000/90 صیش واس ٍ سٍواس ّش هسش عَل 2/1 1- 4/1 1لَلِ وطی آب گالَاًیضُ   3

  زَافمی صیش واس ٍ سٍواس ّش هسش عَل 4- 2لَلِ وطی آب گالَاًیضُ   4

ٍ لَلِ وطی آب  000/19 ّش هسش عَل 16-20الیِ  5لَلِ وطی آب ٍ ضَفاط  5
 50ضَفاط ووسش اص 

هسش  50هسش عَل، 
 گشدد. هحاسثِ هی

 000/24 ّش هسش عَل 25-32الیِ  5لَلِ وطی آب ٍ ضَفاط  6

 000/60 ّش هسش عَل 40-50الیِ  5لَلِ وطی آب ٍ ضَفاط  7

َِل  ِ سایض  ل ج الی َتی هخػَظ 20الی  16وطی آب ٌخ ش هسش عَل  خٌج سٍواس تا تسر و  ِّ   000/30 الی

َِل  ِ سایض  ل ج الی َتی هخػَظ سٍواس تا تسر 32الی  25وطی آب ٌخ ش هسش خٌج و  ِّ   000/35 عَل الی

  000/4 هسش عَلّش  32الی  16ػایك فَم  8

  000/6 ّش هسش عَل 50الی  40ػایك فَم  9

  000/29 ّش هسش عَل )سیسسن سٌسی( 25-20لَلِ وطی آب سثض  10

  000/35 ّش هسش عَل )سیسسن سٌسی( 32لَلِ وطی آب سثض  11

  000/60 ّش هسش عَل )سیسسن سٌسی( 40-50لَلِ وطی آب سثض  12

  000/50 ًػة دسیچِ تاصدیذ وساتی 13

ِ  000/32 )فاضالب، َّد، اگضٍصفي(  63-110لَلِ وطی فاضالب ًیوِ لَی  14 ِ وطی فاضالب عثم َل ل

ِ ّایی  دٍم ساخسواى و

ًَی  ل آى هسى ِ ٍا عثم

َافمی هی  تاضذ اسر ز

 500/36 )ًیوِ لَی( 125لَلِ وطی فاضالب  15

 500/57 )ًیوِ لَی( 160لَلِ وطی فاضالب  16

** 
لَلِ وطی گشهایص اص وف عثك ًمطِ اسساًذاسد عشاحی ضذُ زَسظ ضشور 

 یا تا فَم هؼوَلی ٍ هص ّش هسش عَل  xpهشتَعِ تا فَم 
000/19  

  000/180 ًػة جؼثِ ٍ ولىسَس گشهایص اص وف ّش ولىسَس 19

  000/230 وٌسَسّای فشػی تِ اصاء ّش اًطؼابساخر ولىسَس آب ٍ ًػة  20

 000/92 عَلّش هسش  2/1 1- 2لَلِ وطی گالَاًیضُ )آزص ًطاًی(  21

 000/115 عَل ّش هسش 2/1 2- 3لَلِ وطی گالَاًیضُ )آزص ًطاًی(  22 تا ًَاس خیچی گاصی

 000/185 عَل ّش هسش 4لَلِ وطی گالَاًیضُ )آزص ًطاًی(  23
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  000/140 )تا هػالح ساخسواًی ٍ زشاص وشدى( ّش ػذد 2/1 1ًػة جؼثِ آزص ًطاًی ٍ ضیش  24

  000/70 ًػة جؼثِ آزص ًطاًی تذٍى زشاص وشدى ّش ػذد 25

  000/50 ّش ػذد 2/1 2ًػة ضیش خطه  26

  000/70 ّش ػذد آٍسی ضیلٌگ دس جؼثِ ًػة ّیذساًر ضیش خطه ٍ زش ٍ جوغ 27

  000/750/1 ًطاًی )یه هٌثغ( تذٍى واس تشلیًػة خوح ٍ هٌثغ آزص  28

  000/100/2 ًػة خوح ٍ هٌثغ آزص ًطاًی )دٍ هٌثغ( تذٍى واس تشلی 29

  000/350 ًػة فلَسَئیچ خوح آزص ًطاًی ٍ زسر ٍ زٌظین 30

31 
سسشخوح سُا ذاصی تذٍى واس تشلی:  ًػة َت  هٌثغ دیافشاگن -3خوح سصسٍ  -2خوح اغلی -1ًا

هسش  ساخر ضاسی، جوغ -4 ٍ هاًَ  آٍسی ولىسَس،ً ػة خشضش 
000/000/7 

تا ضاسی آهادُ 

000/600/4 

 

 زَضیحاذ:

 حول هٌثغ ٍ خوح ٍ ضاسی وطی هٌثغ تؼْذُ واسفشها هی تاضذ ٍ دس غَسذ ٍاگزاسی تِ خیواًىاس زَافمی حساب هی ضَد.-1

سیال تاتر یه اسساد ٍ ضاگشد دسیافر هی گشدد. زؼویشاذ ووسش اص  000/230دسسوضد زؼویشاذ تِ غَسذ ساػسی ٍ دس ّشساػر هثلغ -2

 یه ساػر، یه ساػر هحاسثِ هی گشدد.

خزیشد،  ساػر اًجام هی 2ػیة یاتی دسسگاُ ّا ٍ خذهاذ هٌذسج دس ایي  ًشخ ًاهِ وِ تِ غَسذ زؼویشازی ٍ وَزاُ هذذ ووسش اص  -3

 ضاهل ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب ًیض هی ضَد.

سیال ٍ تاالزش تِ اصاء ّش یه ویلَهسش  000/180سیال، ضْشن ّای اعشاف  000/80اب ٍ رّاب ّش سشٍیس دس هحذٍدُ ضْش ّضیٌِ ای -4

 تِ هثلغ فَق اضافِ هی گشدد. 000/12
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 نصة و سرویس لوازم تهذاشتیخذمات 

 

 هالحظاذ «سیال»لیور  ضشح سدیف

  000/60 )تذٍى سَساخ سمف( ساخر ٍ ًػة ساخَسذ تا جَضىاسی 1

  000/100 سٍی سمف Tساخر ٍ ًػة ساخَسذ تا حفاسی سمف تِ غَسذ  2

  000/35 ًػة تسر گالتی تا زفٌگ ّیلسی 

  000/70 سٍی سمف Tًػة تسر گالتی تا حفاسی سمف تِ غَسذ  

 000/290 ًػة وَلش آتی واهل عثك ًمطِ ضویوِ خطر تام 3
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 000/400 وَلش آتی دس خشزگاًُػة  4

 000/290 ًػة هٌثغ آب تا لَلِ گالَاًیضُ ٍ هْشُ هاسَسُ 5

 000/180 الیِ 5ًػة هٌثغ آب تا لَلِ  6

  000/180 ًػة اًَاع تخاسی گاص سَص دیَاسی 7

  000/140 ًػة اًَاع تخاسی گاص سَص هثلِ 8

  000/140 ًػة اًَاع سٍضٌایی گاص سَص 9

  000/140 اجاق گاصًػة  10

  000/25 ًػة ٍ زثذیل اًَاع اجاص گاص تِ گاص ضْش ٍ تلؼىس ّش ضؼلِ 11

  000/350 ًػة آتگشهىي صهیٌی تا ازػاالذ گالَاًیضُ ٍ هْشُ ٍ هاسَسُ 12

ِ هسی هخػَظ 13 َل َاسی تا ل   000/230 ًػة آتگشهىي دی

  000/290 الیِ 5ًػة آتگشهىي صهیٌی ٍ صٍدجَش تا لَلِ  14

  000/120 زثذیل آتگشهىي صهیٌی تِ گاص ضْش 15

  000/180 زثذیل آتگشهىي دیَاسی تِ گاص ضْش 16

  000/180 ذ لَلِ وطی آتگشهىي صهیٌی تِ دیَاسی تذٍى دسسوضد ًػةازغییش 17

  000/150 تاص وشدى آتگشهىي هخضًی 18

  000/350 ًػة سٍضَیی واتیي داس 19
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  000/460 آیٌِ ٍ هسؼلماذ ًػة سٍضَیی واتیي داس تا 20

  000/580 ًػة سٍضَیی واتیي داس هخػَظ تا آیٌِ ٍ چسة واسی 21

  000/230 ًػة سٍضَیی خایِ داس هؼوَلی 22

 000/230 ًػة زَالر فشًگی یه زىِ 23
ػة دس  دى،ً  دس غَسذ عشح داس َت

َاس  ِ هی ضَد75دی  % اضاف

  000/290 ًػة زَالر فشًگی دٍ زىِ 24

  000/180 فالش زاًهًػة  25

  000/350 ًػة فالش زاًه زَواس )ًػة دس دٍ هشحلِ( 26

  000/100 ًػة ضیش هخلَط تا ضیلٌگ آفساتِ 27

 000/110تا ػلن دٍش هؼوَلی  000/210 ًػة ضیش هخلَط حوام تا ػلن دٍش هخػَظ 28

  000/290 ًػة ضیش هخلَط حوام تا ػلن دٍش یًَیىا چٌذ زىِ 29

  000/35 ًػة ضیش آفساتِ تا ضیلٌگ  30

  000/25 4/3ٍ  2/1ضیش زىی ٍ زىضشب  31

  000/46 ًػة سیفَى ظشفطَیی هؼوَلی 32

  000/100 ًػة سیفَى ظشفطَیی دٍللَی هخػَظ 33

  000/140 ًػة هٌمل ضَهیٌِ 34

  000/230 ًػة لَلِ وطی ضَهیٌِ خاًگی تا لَلِ فلضی 35

  000/180 للَ ٍ دٍ للَ ًػة سیٌه ظشفطَیی یه 36

  000/290 ًػة سیٌه ظشفطَیی دٍ للَ هخػَظ تا ضیش هخلَط هخػَظ 37

  000/230 ًػة ٍاى ضاسی داس ٍ لاب داس ٍ ٍاى جىَصی سیاس 38
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طراحی  ،حفاری ،گردد. کلکتَر گاز هیهتر هحاسثِ  50 ،ٌجاُ هترپ کشی گاز )تفکیک کٌتَر( از یک الی دستوسد ّر ٍاحذ لَلِ-1

 ّای تازرسی طثق فیش ٍاریسی هحاسثِ شَد. ًقشِ ٍ ًَتت هشاٍرُ طثق ًرخ ًاهِ ٍ ّسیٌِ

در ارتفاع تاالتر از  ًشاًی ی گاز ٍ آتشّا کشی آتش ًشاًی )تجس فاضالب( ٍ کلیِ لَلِشاهل گاز ٍ ، کشی زیر سقف دستوسد لَلِ -2

ٍ در هَرد لَلِ کشی آب  گردد ًاهِ اضافِ هی % )پٌجاُ درصذ( تِ هثالغ قیذ شذُ در ایي ًرخ50هتر ٍ هسیرّای غیر هتعارف 4

 . درصذ اضافِ هی گردد 30زیر سقف 

تاتت ّر ٍاحذ ساختواى  ،شَفاش ٍ فاضالب ،آتش ًشاًی ،گاز ،کشی آب شاهل لَلِ ،ّا ّا ٍ سَراخ شیارزًی دیَار ٍ حفاری داکت -3

 000/500/1هثلغ 


