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 فصل چهل و سوم. حمل

 مقدمه
هاي این  توزیع نیرو دارد. الزم به ذکر است هزینه بیمه حمل در قیمت ردیف  هاي انتقال و فوق .این فصل اختصاص به حمل تجهیزات پست1

فصل لحاظ نشده است و جزئیات نحوه انجام پوشش بیمه و پرداخت هزینه آن مطابق شرایط مندرج در اسناد ارجاع کار خواهد بود. همچنین 
بینی هزینه بیمه حمل تجهیزات، در اسناد  ) جهت پیش3ه از شرایط مندرج در دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه (پیوست امکان استفاد

 باشد.  ارجاع کار، میسر می
رما ترین کارخانه سازنده/فروشنده مورد تایید کارفرما تا محل اجراي پروژه یا انبار مورد نظر کارف نزدیک براساس.فاصله حمل تجهیزات 2

 گیرد. گردد و فاصله مذکور مبناي پرداخت قرار می تعیین و در اسناد ارجاع کار درج می

 .محل تحویل تجهیزات تامین شده از طرف کارفرما، باید در اسناد ارجاع کار تعیین شود. 3
. است شده منظور 430201و  430101هاي  فیردبهاي  در لومتریک 30 ي تجهیزات (براساس جدول زیر) تابارانداز و حمل ،يریبارگ نهیهز.4
مازاد هزینه حمل براي . بود خواهد) جاده نوع هر در( لومتریک 30 همان محاسبه يمبنا باشد، لومتریک 30 از کمتر حمل فاصله که صورتی در

 .شد خواهد محاسبه 430202و  430102هاي  فیرد از لومتریک 30 از شیب هاي مسافت

 تجهیزات نوع
هاي  گروه ردیف

 مشمول در این فصل

 1 20تا  18و فصول  15تا  13فصول  اول

 دوم
، فصول 3فصل  4و  3هاي  ، گروه2فصل  8و  7هاي  گروه

 30تا  21و  17، 16، 12تا  4
2 

 5و  4، 3 3فصل  2و  1هاي  و گروه 2فصل  6تا  1هاي  گروه

باشد و تجهیزات نوع  ها با تناژ نامی وسیله نقلیه میسر می حمل آندر جدول فوق تجهیزات نوع اول، تجهیزاتی هستند که امکان بارگیري و 
 باشند. دوم، تجهیزاتی هستند که فاقد این امکان می

هزینه بارگیري در محل کارخانه (با . است شدهن منظور 430401 فیردبهاي  در ي ترانسفورماتور قدرت و راکتور قدرتریبارگ نهیهز.5
بارگیري از محل دیگري  که درصورتیازنده) در بهاي ردیف تأمین تجهیزات مذکور در نظر گرفته شده است. استفاده از تجهیزات کارخانه س

  .گردد تعیین می 430502یا  430501غیر از کارخانه سازنده مورد نیاز باشد، بهاي آن در اسناد ارجاع کار با استفاده از ردیف شماره 
بوده و هزینه جابجایی احتمالی در محوطه کارگاه در  و راکتور میزان وزن ترانسفورماتور براساس 430501.مبناي پرداخت هزینه ردیف 6

هاي حمل و باراندازي ترانسفورماتور و راکتور، هزینه استقرار تجهیز بر روي  . الزم به ذکر است در ردیفردیف مزبور لحاظ نشده است
شده است. پیمانکار باید هزینه جابجایی ترانسفورماتور و راکتور در کارگاه را بر  فونداسیون یا محل تخلیه مندرج در اسناد ارجاع کار منظور

 اساس مشخصات مندرج در اسناد ارجاع کار در قیمت پیشنهادي خود منظور نماید و هزینه مجزایی بابت این امر منظور نخواهد شد.
هزینه استقرار آن روي فونداسیون با استفاده از جرثقیل، از ردیف  قبالً در کارگاه موجود است، و راکتور ترانسفورماتور.در مواردي که 7

 گردد. تعیین میدر اسناد ارجاع کار  430501

ضرب طول (کیلومتر) در وزن (تن) براساس وزن ناخالص  گیري از حاصل کیلومتر اندازه-شده تن  هاي این فصل با واحد درج .در ردیف8
آید. ضمنا در مورد حمل تجهیزات مازاد بر مصرف، وزن تجهیزات طبق برگه باسکول مورد تایید  می دست بندي مورد تایید کارفرما به بسته

 باشد. کارفرما، مالك می

 براساس(متر)  آن(تن) در مقدار جابجایی  فورماتور یا راکتورضرب میزان وزن ترانس حاصل براساس 430503.مبناي پرداخت هزینه ردیف 9
 روش مورد تائید دستگاه نظارت خواهد بود.
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و در صورت نیاز نحوه برآورد  منظور نشده است 4و  3 هاي گروه  ردیف .هزینه احداث کنارگذر یا جاده دسترسی موقت در بهاي10

 هاي مربوطه باید در اسناد ارجاع کار تعیین شود. هزینه
آسفالت،  ،یبتن ای ی، بلوك سفالنانآجر، توفله یا پاکتی) شن، ماسه، خاك، میلگرد،  صورت به شامل سیمان (.بهاي حمل مصالح ساختمانی 11

 گردد. همچنین به آب، بهاي حمل تعلق نمی گیرد. بهاي ابنیه تعیین می فهرست 28ی و غیره از فصل جدول بتن

ها و  آالت، پیچ و مهره ها، آهن ها، تخته ، قرقرهها ها، سیم آوري قطعات اضافی و تجهیزاتی از قبیل کابل .پس از اتمام کار، هزینه جمع12
هاي  شود، از ردیف ها به محلی که توسط کارفرما تعیین می آالت باقیمانده در محل پست که مربوط به کارفرماست و حمل و باراندازي آن یراق

 مجلس به تصویب کارفرما برسد. تهاي حمل تجهیزات مازاد بر مصرف باید قبالً با تنظیم صور شود. فاصله این فصل پرداخت می

 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه منظور سهولت دسترسی به ردیف .به 13
 ها گروه مختصر شرح و شماره جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 بارگیري، حمل و باراندازي تجهیزات نوع اول 01

 حمل و باراندازي تجهیزات نوع دومبارگیري،  02

 حمل و باراندازي راکتور و ترانسفورماتور قدرت با کمرشکن 03

 حمل و باراندازي راکتور و ترانسفورماتور قدرت با بوژي 04

 قدرتترانسفورماتور  راکتور و بارگیري یا جابجایی 05
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 تن ۴۶٨٬۵٠٠

 ٣٠بارگیری و حمل تجهیزات نوع اول با هر وسیله تا 
ها با  آن  در هر نوع جاده و تخلیه کیلومتر از محل بارگیری

 شده. های تعیین هر وسیله در محل

۴٣٠١٠١ 

 کیلومتر  -تن  ٢٬١٩٠  
حمل تجهیزات نوع اول در هر نوع جاده با هر وسیله مازاد 

 کیلومتر. ٣٠بر 
۴٣٠١٠٢ 

  
 تن ٧٣٣٬۵٠٠

 ٣٠بارگیری و حمل تجهیزات نوع دوم با هر وسیله تا 
ها با  آن  در هر نوع جاده و تخلیهکیلومتر از محل بارگیری 

 شده. های تعیین هر وسیله در محل

۴٣٠٢٠١ 

 کیلومتر  -تن  ٣٬٧٠٠  
حمل تجهیزات نوع دوم در هر نوع جاده با هر وسیله مازاد 

 کیلومتر. ٣٠بر 
۴٣٠٢٠٢ 

 تن ١٬۶٨٢٬٠٠٠  
حمل و باراندازی راکتور و ترانسفورماتور قدرت با 

 کیلومتر. ٣٠کمرشکن تا 
۴٣٠٣٠١ 

 کیلومتر  -تن  ۴٬۴۴٠  
حمل راکتور و ترانسفورماتور قدرت با کمرشکن بیش از 

 کیلومتر. ٣٠
۴٣٠٣٠٢ 

 تن ۵٬۴۶۶٬٠٠٠  
حمل و باراندازی راکتور و ترانسفورماتور قدرت با بوژی 

 کیلومتر. ٣٠تا 
۴٣٠۴٠١ 

 کیلومتر  -تن  ۴۴٬٨٠٠  
 ٣٠از حمل راکتور و ترانسفورماتور قدرت با بوژی بیش 

 کیلومتر.
۴٣٠۴٠٢ 

 تن ١٬١۵۶٬٠٠٠  
بارگیری راکتور و ترانسفورماتور قدرت خارج از محل 

 کارخانه سازنده با جرثقیل.
۴٣٠۵٠١ 

 تن ١٬١٠٧٬٠٠٠  
بارگیری راکتور و ترانسفورماتور قدرت خارج از محل 

 کارخانه سازنده با جک و تراورس.
۴٣٠۵٠٢ 

 متر طول -تن  ١٣٨٬۵٠٠  
استقرار راکتور و ترانسفورماتور قدرت روی جابجایی و 

 فوندانسیون با جک و تراورس.
۴٣٠۵٠٣ 
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