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 ..................مهندس  یجناب آقا

 ..................عامل محترم شرکت  ریمد

 با سالم و احترام؛

را  2بنفشه  وژهپر برقیو  مکانیکی تتأسیسااز  بخشی دیستمزد ایجراگذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد  شرکت سرمایه

واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی متناسب با موضوع ی فنی و مالی از توانمندصورت نقدی به اشخاص حقوقی برخوردار بهدر دو بخش 

 قصه، نسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.زمانبندی منااست طبق برنامه 

 مـوضوع مناقصه:  -1

ن پیش نویس پیما 1ده مارج مندح به شر یشهاند یدشهر جد 4فاز  درقع وا 2بنفشه  وژهپر برقیو  مکانیکی تتأسیسااز  بخشی دیستمزد ایجرا

 فنیت مشخصاو مطابق با نقشه  3)ره ست شماقیمت )پیود پیشنهام فررج در مند اولجدو 

گر موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه با هماهنگی قبلی به دقت بازدید نماید، لذا هیچ گونه ادعایی در تبصره: مناقصه 

 خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد بود.
 

 2 هبنفش پروژه – 4 زفا – یشهاند یدشهر جد: محل اجرای کار -2

 ( ماه شمسیهفت) 7 اجرای کار:مدت  -3

 عام( ی)سهام ی مسکن تهرانگذارهیرماشرکت س کارفرما: -4

 ی مسکن تهران )سهامی عام(گذارهیسرماشرکت  دستگاه مناقصه گزار: -5

 شرایط شرکت در مناقصه: -6

 توانند در مناقصه شرکت نمایند:اشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل می

 ی فنی و مالی متناسب با کارتوانمندداری از برخور -6-1

 دی قتصااکد  و شتن شناسه ملیدا -6-2

 ریمه کادر رزومتر مربع  20،000قل احداژ با مترا جراست در دیا ه شدم نجااحداقل دو نمونه کار مشابه داشتن  -6-3

 :تضمین شرکت در مناقصه -7

ریال را بصورت یک یا ترکیبی از  400.000.000مناقصه مبلغ همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در  بایستمیمناقصه گر  -7-1

 موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.
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بانکی باید به مدت دو ماه از تاریخ گشایش  نامهضمانتی مسکن تهران، این گذارهیسرمابانکی به نام شرکت  نامهضمانت -الف -

 گزار، با هزینه مناقصه گر برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد. مناقصهپیشنهادها معتبر باشد و در صورت اعالم 

ی مسکن گذارهیسرمانزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت  440080004607 حسابشمارهبه  بانکی شدهنیتضمچک  -ب -

 تهران.

نزد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شبای  440080004607شماره  حساببهواریز وجه  -ج -

490140040000440080004607IR  و ارائه اصل فیش در پاکت پیشنهاد قیمت. مسکن تهران یگذارهیشرکت سرمابه نام 

بایست قبل از ارائه در پاکت الف به تأئید کسر از مطالبات دفتری نزد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران که می درخواستنامه  -د -

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد.  یرعاملمد

مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت  %5روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان  7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -7-2

مربوطه اقدام نماید. در غیر  تضمین مورد قبول مناقصه گزار بابت تضمین انجام تعهدات به ایشان تحویل و نسبت به امضای قرارداد

اینصورت تضمین شرکت در مناقصه برنده اول ضبط گردیده و مناقصه گزار بر اساس ضوابط، تشریفات قانونی و نظر کمیسیون معامالت، 

 تصمیمات الزم را در خصوص ادامه فرآیند مناقصه اتخاذ خواهد کرد.

با برنده اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده و تضمین سایر  در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارداد شرکتتضمین  -7-3

 .مسترد خواهد شد هاآنروز پس از تعیین برنده و با درخواست کتبی به  2مدت  ظرف شنهاددهندگانیپ

 ی مناقصه بندزمان -8

 ینآخر یرتصو رس پست الکترونیکی،معرفی نامه با درج آدهمراه داشتن اسناد، ضمن  یافتمنظور شرکت در مناقصه و جهت دربه -8-1

واحد امور پیمان  به 04/05/99لغایت  30/04/99روزهای کاری از تاریخ 17الی  8ی هاساعتدر  تصویر کد اقتصادی و ییراتتغ یآگه

جعه امرن امسکن تهراری شرکت سرمایه گذ، 3ك پال، 21ن خیابا، جنوبیی گاندن خیاباان، نشانی تهرو رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به 

 د.شو

 تماس گرفته شود. 88885561در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  -8-2

 باشد.می 08/05/99مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلتنیآخر -8-3

گزار به دستگاه مناقصه 07/05/99ورخ دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مچنانچه پس از  -8-4

 .دیینمااعالم 

 در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت گشوده  11/05/99مورخ  17:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -8-5

 عد مقرر تغییر یابد.روز نسبت به مو 5تواند تا میته به نظر و اختیار مناقصه گزار گردد. ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسمی

توانند مراتب برندگی یا عدم گران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میامکان حضور مناقصه  -8-6

 برندگی خود را از امور پیمان و رسیدگی شرکت پیگیری نمایند.
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بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیشتهادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید  روز پس از جلسه 10مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -8-7

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -9

ناخالص و بدون در نظر  صورت به ،3در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ارائه شده در پیوست  بایستمی پیشنهادی قیمت -9-1

 ارائه گردد.  زودهاف ارزش بر مالیات گرفتن

 خواهد بود نقدی صورتبهنحوه پرداخت  -9-2

مشخص شده است  3بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابت به جز آنچه صراحتاً در پیوست می کارگاههزینه تجهیز کلیه  -9-3

 جداگانه ای انجام نخواهد شد.پرداخت 

 باشد.یا کاهش می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25تا سقف  و تغییر مقادیر گزارمناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -9-4

 پرداختمستندات مربوطه قابل و  پرداختی، اسناد ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -9-5

 .خواهد بود

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1) پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه -10-1

 (2حقوقی )پیوست شمارهصات افراد مشخ -10-2

 اجرائی ی هانقشهپوشه الکترونیکی حاوی  -10-3

مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری گانه مقررات ملی ساختمان، نشریات فنی و  22مباحث و  55نشریه  -10-4

 کشور

 شرایط عمومی پیمان -10-5

 (3شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -10-6

 2بنفشه  وژهپر برقیو  مکانیکی تتأسیسااز  بخشی دیستمزد ایجراموضوع پیش نویس پیمان با  -10-7

های به همراه پیوست 3-10گر جهت دریافت اسناد مناقصه، پوشه الکترونیکی موضوع بند : پس از مراجعه نماینده مناقصه1 تبصره

نامه ارسال لکترونیکی مندرج در معرفینویس پیمان مربوطه تا آخر وقت اداری همان روز به آدرس پست ااسناد مناقصه و پیش

تواند مراتب را کتبًا در روز کاری بعد از گر دریافت نگردید میخواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه الکترونیکی توسط مناقصه

 واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نماید.

که بنا به صالحدید کارفرما در دو بخش به دو پیمانکار  باشدمربوط به کل پروژه می 3-10های ارائه شده در بند : نقشه2تبصره 

 ( نیز بر مبنای حدود نیمی از احجام و مقادیر اجرائی تنظیم شده است.3واگذار خواهد شد. جداول پیشنهاد قیمت )پیوست شماره 
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 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 اد مناقصهپیش نویس پیمان همراه اسن -11-1

 اسناد و شرایط مناقصه -11-2

 شرایط عمومی پیمان -11-3

 مشخصات فنی خصوصی -11-4

 و استانداردهای فنی جاری کشورمشخصات فنی عمومی، دستورالعملها  -11-5

  گرمناقصهتوسط  شده ارائهبرآورد و آنالیز  -11-6

  پیشنهادات ارائه -12

ه پاکت جداگانه به شرح زیر در یک پاکت سر بسته الك و مهر پیشنهاد دهندگان پیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نموده و در س

 شده )پاکت د( در مقابل اخذ رسید، تحویل امور پیمان و رسیدگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نمایند.

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -

ثبت  یآگه یاتی،اظهارنامه مال ینشده، آخر یبرسحسا یمال هایصورت ینآخر یربه همراه تصاو یخالصه رزومه کار یپاکت ب( حاو -

مهر  ینت،پر ینو همچن یرعاملو مد یرهمد یئته یاعضا یشناسنامه و کارت مل ی،و روزنامه رسم ییراتتغ ینشرکت، اساسنامه، آخر

موجود در د حقوقی مشخصات افرا ،1در پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،یدعوتنامه شرکت در مناقصه، شرا یو امضا

( و نقشه ها )در A4اسناد مناقصه )درقطع  یمهمستندات ضم یرسا ، محتوای پوشه الکترونیکی ونویس پیمان، پیش2 شماره یوستپ

 (A3قطع 

 و آنالیزهای مربوطه (3 شماره )پیوست پیشنهاد قیمتفرم و جداول پاکت ج( حاوی  -

 یرشعدم پذ یا یرشدر خصوص پذ گیرییمتصم یمت،ق یزدر صورت عدم ارائه آنال می است.الزاهای پیشنهادی قیمت: ارائه آنالیز 1تبصره 

 معامالت خواهد بود. یسیونگر و نحوه ارجاع کار با کممناقصه یشنهادپ

و ط مخدوش، مبهم و مشرو یشنهادهایگردد. به پ میو تنظ هیو شرط و ابهام ته دی، بدون قحیطور صربه دیبا متیق شنهادیپ: 2تبصره 

  داشته و یا بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.مغایرت  اسناد مناقصهپیشنهادهایی که با شرایط مندرج در 

شدن کارگاه منوط به  یدهو برچ یزتجه یها ینهاست. پرداخت هز یالزام یمتق یشنهادکارگاه در پ یدنو برچ یزتجه ینههز یزارائه آنال: 3تبصره 

 ارائه شده خواهد بود. یزآنال یها یفردتحقق 
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 یا رد پیشنهادها  قبول اختیار -13

یا رد دستگاه مناقصه گزار با بررسی پیشنهادهای ارائه شده وآنالیز قیمت ها، برنده مناقصه را تعیین می نماید. دستگاه مناقصه گزار در قبول 

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 با تبانی کنندگان:  وردبرخ -14

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی و نحوه  56هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده 

 ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.

 

 مناقصه گزار                                                                                                                     مناقصه گر                                                                  

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران          است یدمفاد مندرج در اسناد مطالعه شد و مورد تأئ

            تاریخ...                                                               علی شاه حیدری                                              مهر و امضاء                               

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                                                      
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 1پیوست شماره 

 
 شرکت در مناقصه نامهضمانتنمونه فرم  -1

 

 نمونه فرم ضمانت نامه انجام تعهدات -2
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 شرکت در مناقصه *    نامهضمانت*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 این** مایل است در مناقصه****                     شرکت نماید،

 از*                           ، در مقابل***                        ، برای مبلغ               ریال تضمین

و تعهد می نماید چنانچه***            به این**                   اطالع می دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبوول واقوع و 

ن مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نمووده اسوت، توا میوزان                    ریوال هور مشارلیه از امضای پیما

مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دریافت اولوین تقاضوای کتبوی واصوله از سووی***                         بودون 

اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشود ، بوی درنور در  اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

ی***                مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز              معتبر می باشد. این مدت بنا بوه درخواسوت کتبو

 برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که **      

           نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *                        موجب ایون تمدیود را فوراهم نسوازد و **                              

اید**                   متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضومانتنامه را موافق با تمدید ننم

 را در وجه یا حواله یا حواله کرد***                            پرداخت کند.

ه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطول چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ***                         مطالب

 و از درجه ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.                                                        

 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 ضمانتنامه انجام تعهدات *  *

 )نمونه دو(
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 به این****                     اطالع داده است قصد اسناد قرارداد**

 را با*                              دارد، این***                                   از*    

 برای مبلغ                                                                                   ریال        در مقابل ***  

         به منظور انجام تعهداتی کوه بوه موجوب قورارداد یواد شوده بوه عهوده موی گیورد تضومین و تعهود موی نمایود در صوورتی کوه***                       

 قضای سررسید این ضمانت نامه به این**                                                 کتباً و قبل از ان

                        اطالع دهدکه*                               از اجورای هور یوک از تعهودات ناشوی از قورارداد یواد شوده تخلوف ورزیوده اسوت، توا میوزان        

 *  ریال، هر مبلغی را که**

 مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***                                 

                             بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضوایی داشوته باشود، بوی درنور در وجوه یوا حوالوه کورد***             

 زد.بپردا

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 است و با درخواست کتبی ***                    

        واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شوده، بورای مودتی کوه درخواسوت شوود قابول تمدیود موی باشود و در صوورتی کوه **                  

 ضمانت نامه را تمدید کند و یا* نتواند یا  نخواهد مدت این 

 موجب این تمدید  را فراهم نسازد و نتواند**                                          را حاضر به تمدید نماید**

                                متعهوود اسووت بوودون آنکووه احتیوواجی بووه مطالبووه مجوودد باشوود، مبلووغ درج شووده در بوواال را در وجووه یووا حوالووه کوورد**                       

 پرداخت کند.
 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 2 پیوست شماره

 

 حقوقی مشخصات افراد
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 مشخصات اشخاص حقوقی

 خواهد بود.از درجه اعتبار ساقط  ، پیشنهاد ارائه شدهرت عدم درج اطالعات صحیحدرصو، موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد *

 مشخصات شرکت    -1

 :شماره ثبت  :سیسأسال ت   :نام مدیر عامل    :نام شرکت

 :زمینه فعالیت   :کد اقتصادی   :شناسه ملی

 :کدپستی          :شرکت آدرس

 :فکس     :همراه)مدیرعامل(   :ثابت شماره تلفن

 :اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت -2

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .1

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .2

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .3

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .4

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .5

 :امضاء اسامی صاحبان مجاز -3

 سال 5کمتر از  الی ده سال 5بین   باالی ده سال   :عالیت در زمینه مربوطهسابقه ف -4

 (تاریخ اعتبار –پایه  –رشته درج با )یا پروانه اشتغال بکار صالحیت  نامهگواهی -5

1.  

2.   

3.  

 

 :نام و نام خانوادگی

 :مهرو امضاء

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات
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 3 مارهپیوست ش

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 برگ پیشنهاد قیمت 

 

ها و مشخصوات فنوی موضووع با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارك، نقشه /اینجانباین شرکت

را  2بنفشـه  وژهپر برقیو  نیکیمکا تتأسیسااز  بخشی دیستمزد ایجرا، مبلغ پیشنهادی خود بورای و پیش نویس پیمان مناقصه

وف(  بصوووورت ناخوووالص بوووه شووورح جووودول ذیووول و مجموعووواً بوووه مبلوووغ................................................................. ریوووال و )بوووه حووور

 نماید.اعالم مینقدی بصورت .. ریال .................................................................................................

در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و  شودیمبا تأئید این برگ متعهد  /اینجانبهمچنین این شرکت

ناقصه را به نفع خود ی مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مگذارهیسرماامضاء قرارداد اقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت 

ضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکت برای ردیف فوق و نیز هزینه گونه اعتراضی نخواهد داشت. ضبط نماید و این شرکت حق هیچ

 تجهیز و برچیدن کارگاه به پیوست ارائه می گردد.

 

 

 .................................. شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی                                         

 امضاءمهر و              

 تاریخ         

  

 مبلغ کل ناخالص رشته ردیف

  تأسیسات مکانیکیاجرای دستمزدی  1

  تأسیسات برقیی اجرای دستمزد 2

  هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 3

  ت بر ارزش افزودهناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیاجمع کل ناخالص به ریال بصورت 
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 مکانیکی تتأسیسا برآورد ریالی اجراي دستمزدي ولجد -الف 

 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

1 
و ضخامت جدار   21.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 2.6
   26 متر طول

2 
و ضخامت جدار  26.9ن درز، به قطر خارجی اجرای لوله فوالدی سیاه بدو

 میلیمتر. 2.6
   7 متر طول

3 
و ضخامت جدار  33.7اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 3.2
   656 متر طول

4 
و ضخامت جدار  42.4اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 3.2
   53 متر طول

5 
و ضخامت جدار  48.3ای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی اجر

 میلیمتر. 3.2
   263 متر طول

6 
و ضخامت جدار  60.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 3.6
   50 متر طول

7 
و ضخامت جدار  76.1اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر.میلی 3.6
   131 متر طول

8 
و ضخامت جدار  88.9اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 4
   446 متر طول

9 
و ضخامت جدار  114.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 4.5
   88 متر طول

10 
و ضخامت جدار  139.7اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 5
   8 متر طول

   15 متر طول )یک دوم اینچ(. 15اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  11

   27 متر طول )سه چهارم اینچ(. 20اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  12

   12 ر طولمت )یک اینچ(. 25اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  13

   12 متر طول )یک و یک چهارم اینچ(. 32اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  14

   12 متر طول )یک و یک دوم اینچ(. 40اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  15

   18 متر طول )دو اینچ(. 50اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  16

   18 متر طول )دو و یک دوم اینچ(. 65لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  اجرای 17

   27 متر طول )سه اینچ(. 80اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  18

19 
 6میلیمتر و فشار کار  110لوله پی.وی.سی سخوت، به قطر خارجی  اجرای

 بار.
   1313 متر طول
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 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( ارمقد واحد  شرح آیتم ردیف

20 
 6میلیمتر و فشار کار  125اجرای لوله پی.وی.سی سخوت، به قطر خارجی 

 بار.
   8313 متر طول

   2363 مترطول متر.میلی 50پروپیلن، به قطر خارجی اجرای لوله پلی 21

   2493 مترطول متر.میلی 75پروپیلن، به قطر خارجی اجرای لوله پلی 22

   643 مترطول متر.میلی 110پروپیلن، به قطر خارجی اجرای لوله پلی 23

   105 مترطول متر.میلی 125پروپیلن، به قطر خارجی اجرای لوله پلی 24

   8400 متر طول میلیمتر. 16اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  25

   3413 متر طول میلیمتر. 20به قطر خارجی اجرای  لوله پلی اتیلن مشبک پنج الیه  26

   3850 متر طول میلیمتر. 25اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  27

28 
 4میلی متر و فشار کاری  63اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 

 بار.
   88 متر طول

29 
 4متر و فشار کاری  میلی 75اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 

 بار.
   919 متر طول

30 
میلی متر و فشار کاری  110اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 

 بار. 4
   656 متر طول

31 
میلی متر و فشار کاری  125اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 

 بار. 4
   306 متر طول

32 
میلی متر و فشار کاری  150جی اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خار

 بار. 4
   88 مترطول

   92 عدد )یک دوم اینچ(. 15نصب  شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی  33

   16 عدد )سه چهارم اینچ(. 20نصب  شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی  34

   8 عدد )یک اینچ(. 25نصب شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی  35

   1 عدد )یک و یک چهارم اینچ(. 32نصب  شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی  36

   4 عدد )یک و یک دوم اینچ(. 40نصب  شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی  37

   11 عدد )دو اینچ(. 50نصب شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی  38

   1 عدد )دو و یک دوم اینچ(. 65نامی  نصب  شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر 39

   8 عدد )یک دوم اینچ(. 15نصب شیرفلکه کوف فلزی دنده ای، به قطر نامی  40

   8 عدد )سه چهارم اینچ(. 20نصب شیرفلکه کوف فلزی دنده ای، به قطر نامی  41
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 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

   7 عدد )یک اینچ(. 25کوف فلزی دنده ای، به قطر نامی  نصب  شیرفلکه 42

43 
)یک و یک چهارم  32نصب شیرفلکه کوف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 اینچ(.
   4 عدد

44 
)یک و یک دوم  40نصب  شیرفلکه کوف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 اینچ(.
   7 عدد

   4 عدد چهارم اینچ(. )سه 20نصب شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  45

   91 عدد )یک اینچ(. 25نصب  شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  46

   4 عدد )یک و یک چهارم اینچ(. 32نصب  شیر یکطرفه دنده ای، به قطرنامی  47

   7 عدد )دو اینچ(. 50نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی  48

49 
)دو و یک دوم  65ی فلنج دار، به قطر نامی نصب شیرفلکه کشویی چدن

 اینچ(.
   11 عدد

   4 عدد )سه اینچ(. 80نصب  شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی  50

   11 عدد )چهار اینچ(. 100نصب شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی  51

52 
)دو و یک دوم  65نصب شیرفلکه کوف فلزی چدنی فلنج دار، به قطرنامی 

 اینچ(.
   7 عدد

   13 عدد )دو و یک دوم اینچ(. 65نصب  شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی  53

   4 عدد )سه اینچ(. 80نصب شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی  54

   4 عدد )چهار اینچ(. 100نصب  شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی  55

   525 عدد )یک دوم اینچ(. 15شیر دوبل رگالژ برای رادیاتور، به قطر نامی نصب  56

   525 عدد )یک دوم اینچ(. 15نصب زانو قفلی رادیاتور، به قطرنامی  57

   525 عدد )یک هشتم اینچ(. 4نصب شیر هواگیری رادیاتور، به قطرنامی  58

   7 عدد چ(.)یک و یک چهارم این 32نصب لرزه گیر، به قطرنامی  59

   1 عدد )یک و یک دوم اینچ(. 40نصب لرزه گیر، به قطرنامی  60

   4 عدد )دو اینچ(. 50نصب لرزه گیر، به قطرنامی  61

   1 عدد )دو و یک دوم اینچ(. 65نصب  لرزه گیر، به قطرنامی  62

   7 عدد )سه اینچ(. 80نصب  لرزه گیر، به قطر نامی  63
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 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار  واحد شرح آیتم ردیف

   4 عدد )دو اینچ(. 50نصب صافی فلنج دار، به قطر نامی  64

   7 عدد )سه اینچ(. 80نصب صافی فلنج دار، به قطرنامی  65

66 
 10نصب ترموستات اتاقی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از 

 درجه سانتیگراد. 30تا 
   4 عدد

   4 عدد بار، با شیر سماوری. 30نصب مانومتر با صفحه دایره ای، از صفر تا  67

   7 عدد )دو اینچ(. 50نصب شیر شناور، به قطر نامی  68

 میلیمتر  500نصب رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع  69
یکصدکیلوکالری 

 درساعت
6300   

   2406 مربعمتر  میلیمتر. 0.6ساخت و نصب کانال هوا به ضخامت  70

   525 متر مربع میلیمتر. 0.75ساخت و نصب کانال هوا به ضخامت  71

72 
نصب اتصاالت قابل انعطاف، برای حذف ارتعاشات، به اندازه مشخص شده 

 در نقشه ها، به ازای سطح اتصال ساخته شده.
   96 متر مربع

   336350 سانتیمترمربع . (double deflection)نصب دریچه دوطرفه  73

   3810 سانتیمترمربع شکل با قاب.  Vنصب پادری  74

75 
لیتر در  95سانتیمتر و ظرفیت تخلیه  15نصب هواکش پنجره ای، به قطر 

 .ثانیه 
   175 دستگاه

76 
تا  990سانتیمتر و ظرفیت تخلیه بیش از  45نصب هواکش دیواری، به قطر 

 لیتر در ثانیه. 1270
   4 دستگاه

77 
لیتر در  1900و راه اندازی کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی  نصب

 ثانیه.
   88 دستگاه

78 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عایق لوله

 یک دوم اینچ.
   4025 مترطول

79 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عایق لوله

 م اینچ.سه چهار
   1225 مترطول

80 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عایق لوله

 یک اینچ.
   1225 مترطول

81 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عایق لوله

 یک و یک چهارم اینچ.
   50 مترطول

82 
متر برای لوله به قطر میلی 13خامت ای االستومری به ضاجرای عایق لوله

 یک و یک دوم اینچ.
   50 مترطول

83 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عایق لوله

 دو اینچ.
   50 مترطول
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 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

84 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عایق لوله

 دو و یک دوم اینچ.
   50 مترطول

85 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عایق لوله

 سه اینچ.
   50 مترطول

   175 دستگاه سانتیمتر، با پایه. 46×60نصب دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی  86

   88 دستگاه سانتیمتر. 56×45، جا پادار، به ابعاد تقریبی نصب توالت شرقی از چینی 87

88 

 75×46×60نصب توالت غربی، با فالش تانک از چینی، به ابعاد تقریبی 

سانتیمتر، سیفون سرخود، با نشیمن و درپوش لوالیی و وسایل داخلی منبع 

 به طور کامل.

   88 دستگاه

89 

ساخته شده از مواد پلیمری،  لیتر 10نصب فالش تانک، به ظرفیت تقریبی 

میلی متر، با  32شامل درپوش، شناور، سرریز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه 

 بست و پیچ و مهره.

   88 دستگاه

90 
نصب کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به 

 متر.سانتی 10×10ابعاد تقریبی 
   263 عدد

   28 عدد اینچ. 6با کالهک آشغالگیر به قطر نامی  نصب کفشوی آب باران چدنی 91

   175 عدد های رابط.نصب شیر مخلوط دستشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنر 92

93 
دار کرمه، اهرمی با پولک کرمه، افشانک، قالب و نصب شیر مخلوط شلنر

 متر.سانتی 120شلنر خرطومی کرمه به طول تقریبی 
   88 عدد

94 
ر مخلوط اهرمی کرمه دوش، با علم، سردوش، بست کرمه و یک نصب  شی

 عدد دوش کمر تلفنی با سه راه تبدیل مربوطه.
   88 عدد

95 
میلیمتر، برای دست شویی و  32نصب زیرآب از مواد پلیمری، به قطر 

 ظرفشویی، به انضمام درپوش الستیکی و زنجیر.
   175 عدد

96 
میلی متر، همراه با لوله  32ورودی  نصب سیفون از مواد پلیمری به قطر

 های رابط
   175 عدد

97 
 50نصب النس آلومینیومی شیردار )با ضامن یا بدون ضامن( به طول 

 )یک و یک دوم اینچ(، با صافی. 40سانتیمتر و به قطر نامی 
   7 عدد

98 
نصب شلنر آتش نشانی از نخ پرلون تو الستیکی )بدون کوپلینر(، به قطر 

 )یک و یک دوم اینچ(. 40نامی 
   140 متر طول

99 
)یک و یک دوم  40نصب کوپلینر آلومینیومی آتش نشانی، به قطر نامی 

 اینچ(، بطور کامل.
   25 عدد

100 

سانتیمتر،به ضخامت  75×65×20نصب جعبه آتش نشانی، به ابعادتقریبی 

میلی متر، مجهز به قرقره دوار، یک در، قفل ایمنی، جای  2تا  1.5

مخصوص کلید، با دو دست رنر ضد زنر و یک دست رنر روغنی ، آماده 

 برای نصب توی کار.

   7 عدد
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 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

101 

سانتیمتر، به  ضخامت  75×65×20نصب جعبه آتش نشانی، به ابعاد تقریبی 

رنجی و شلنر رابط فشار میلی متر، مجهز به هوزریل با توپی ب 2تا  1.5

حالته به قطر  3متر شلنر الستیکی فشارقوی و نازل  20قوی، به انضمام 

سه چهارم اینچ، یک در ، قفل ایمنی، جای مخصوص کلید، با دو دست 

 رنر ضد زنر و یک دست رنر روغنی، آماده برای نصب توی کار.

   18 عدد

102 
آتش نشانی، ، به قطر ، مخصوص PN16نصب  شیرفلکه برنجی دنده ای 

 )یک و یک دوم اینچ(، بدون کوپلینر. 40نامی 
   25 عدد

103 
)دو و یک  65)چهار اینچ( با دو ورودی  100نصب شیر سیامی به قطر نامی 

 دوم اینچ( با درپوش و کوپلینر.
   4 عدد

104 
متر )یک دوم اینچ( میلی 12پاش برنجی )اسپرینکلر( به قطر نامی نصب آب

 درجه سانتیگراد. 68دار با عملکرد در حباب
   200 عدد

   45 عدد کیلوگرمی. 6نصب کپسول خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز  105

   11 عدد شش کیلو گرمی. 2COنصب  کپسول خاموش کننده با گاز  106

107 

ساخت و اجرای بست، آویز یا تکیه گاه فوالدی، برای نگهداشتن لوله، کانال 

اه ها، ساخته شده از تسمه، میلگرد، نبشی، ناودانی، پروفیل های و دستگ

مختلف و مانند آن ، همراه با پیچ و مهره و اتصاالت الزم، یک دست رنر 

 ضد زنر و یک دست رنر روغنی ، طبق نقشه ها و مشخصات.

   10000 کیلوگرم

   70 دستگاه (eco2 2ff)مشابه 22000Kcal/Hrنصب و راه اندازی پکیج  108

   18 دستگاه (eco2 4ff)مشابه 24000Kcal/Hrنصب و راه اندازی  109

   450 متر طول 150اجرای لوله سیمانی یا آزبست  110

   100 متر طول 100اجرای لوله سیمانی یا آزبست  111

   4375 متر طول 16اجرای عایق فوم  112

   2188 متر طول 20اجرای عایق فوم  113

   2625 متر طول 25اجرای عایق فوم  114

   1050 عدد 1/2"اجرای شیر پیسوار  115

   60 عدد 12"*16"اجرای طوقه چوبی به ابعاد  116

   60 عدد 8"*12"اجرای طوقه چوبی به ابعاد  117

   60 عدد 10"*10"اجرای طوقه چوبی به ابعاد  118

   60 عدد 12"*12"اجرای طوقه چوبی به ابعاد  119
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 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

   250 متر طول اجرای شیلنر کولر و متعلقات نصب شیلنر 120

   88 عدد  1"نصب کنتور آب  121

   7 عدد برای انتهای رایزر 2/1"اجرای ایرونت  122

   56 عدد 150سایز   Hاجرای کالهک  123

   14 عدد 100ز سای  Hاجرای کالهک  124

125 
بار فلنچی به همراه واشر و  16اجرای شیر قطع کن ضربه ای )پروانه ایی(

 3"فلنچ مقابل 
   4 عدد

   4 عدد 3"اجرای فلو سوییچ تیغه ایی )پدالی( برای نصب روی خط  126

   4 عدد 1"اجرای شیر تست و درین آتش نشانی  127

   2188 عدد 50 اجرای بست رگالژی سقفی روکش دار  128

   2713 عدد 75اجرای بست رگالژی سقفی روکش دار   129

   1313 عدد 110اجرای بست رگالژی سقفی روکش دار   130

   219 عدد 125اجرای بست رگالژی سقفی روکش دار   131

   394 عدد 50اجرای بست دیواری  132

   481 عدد 75اجرای بست دیواری  133

   438 عدد 110واری اجرای بست دی 134

   365 عدد )گالبی( 1"اجرای بست رگالژی  135

   25 عدد )گالبی( 1-4/1"اجرای بست رگالژی  136

   25 عدد )گالبی( 1-2/1"اجرای بست رگالژی  137

   35 عدد )گالبی( 2"اجرای بست رگالژی  138

   90 عدد )گالبی( 2-2/1"اجرای بست رگالژی  139

   60 عدد )گالبی( 3"رگالژی  اجرای بست 140

   13 عدد 2/1"اجرای بست کرپی  141

   44 عدد 4/3"اجرای بست کرپی  142

   10 عدد 1"اجرای بست کرپی  143
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: دستمزد نصب کلیه اتصاالت و ملزومات مورد نیاز ردیف های فوق اعم از مغزی، تو پیچ رو پیچ، کلنگی، تبدیل، بست های کارخانه 1تبصره 

... در بهای واحد دستمزد ردیف های فوق پیش بینی گردیده و از بابت آنها پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. به عنوان  ای و

نمونه برای نصب رادیاتور آلومینیومی، پرداخت جداگانه ای بابت دستمزد نصب بست کارخانه ای، و نصب اتصاالت و ملزومات اعم از 

 و ... انجام نخواهد شد.تو پیچ روپیچ، تبدیل، مغزی 

 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

   13 عدد 1-2/1"اجرای بست کرپی  144

   18 عدد 2"اجرای بست کرپی  145

   31 عدد 2-2/1"اجرای بست کرپی  146

   15 عدد 3"اجرای بست کرپی  147

   15 عدد 4"اجرای بست کرپی  148

   7500 کیلوگرم های الزمرنر اپوکسی در محلاجرای  با گالوانیزه آب ساخت و اجرای مخزن 149

   4 دستگاه نصب و راه اندازی بوستر پمپ آبرسانی و ملحقات 150

   4 دستگاه ه اندازی بوستر پمپ آتش نشانینصب و را 151

152 
شیار در آوردن در سطوح بنایی غیر بتنی برای  دستمزد کنده کاری و

 سانتیمتر مربع. 20تا سطح مقطع  تأسیساتنصوب لوله های 
   1000 متر طول

153 
شیار در آوردن در سطوح بتنی برای نصوب لوله های و  دستمزد کنده کاری

 سانتیمتر مربع. 20ح مقطع تا سط تأسیسات
   50 متر طول

154 

پالستوفوم شیار در آوردن و سوراخ کردن در سطوح و  دستمزد کنده کاری

 20تا سطح مقطع  تأسیساتبرای نصوب لوله های  با هویه یا سشوار مناسب

 سانتیمتر مربع.

   1000 متر طول

   175 عدد کرگیری در سطوح بتنی جهت عبور لوله به هر سایز 155

   2500 عدد  10الی  6سوراخکاری و نصب انکر بولت  156

   250 عدد سوراخکاری در سطوح بتنی و نصب رول بولت به هر سایز 157

158 
نصب ساپورت گالوانیزه روی سطوح سوپرپانل جهت نصب شیرآالت، 

 و فیکس کردن لوله ها و ... ، قوطی، باکس و سایر نصبیاتکابینت
   1000 عدد

   50 نفر روز کارگر  در صورت نیاز با هماهنگی کارفرما 159

  افزوده جمع کل به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش
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 یردمقا یگیر ازهندا سساا بر قطعی و موقت یها دکررکا محاسبه كمال و: مقادیر مندرج در جدول فوق بصورت تقریبی بوده 2تبصره 

ها را به هر میزان کاهش یا افزایش دهد و این موضوع تواند مقادیر هر یک از ردیفو کارفرما مید بو هداخو هشد منجاا یهارکا

 ثیری در بهای واحد ردیف ها نخواهد داشت.تأ

و سوراخکاری و نصب رول بولت به هر  10الی  6هزینه اجرای کرگیری جهت عبور لوله با هر سایز، سوراخکاری و نصب انکر بولت : 3تبصره 

در  دیگرکاری  راخسودستمزد هر نوع  لیکنگردد. پرداخت می این قرارداد اظر در فهرست بهای مکانیکینتمهای سایز از ردیف 

سایر ردیف ها در قیمت های مربوطه منظور گردیده و از این بابت برای اجرا و نصب  ، سوپرپانل، گچ برگ ها و ...بتنی ،سطوح بنایی

 پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد.

مربوطه منظور در قیمت ردیف های  یفوالدتکیه گاه آهن کشی داکت ها، ساپورت ها و و  ی سیاهها: اجرای ضد زنر روی لوله4تبصره 

 .داخت جداگانه ای انجام نخواهد شدگردیده و از این بابت پر

 گردد.می پرداخت گیرند فقط یکباربرای عبور مجموعه لوله هایی که کنار هم می هزینه شیار زنی: 5تبصره 

یری سطوح بتنی، سوراخکاری و نصب رول بولت، سوراخکاری : مقادیر ردیف های کنده کاری و شیارزنی، نصب ساپورت گالوانیزه، کرگ6تبصره 

تواند تا هر میزان کاهش یا افزایش یابد و از این بابت ادعایی پذیرفته و نصب انکر بولت به صورت حدودی بوده و با نرخ واحد می

 نخواهد بود.

 

  

 .................................. شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی  

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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  برقیت تأسیسااجراي دستمزدي قیمت د پیشنها جدول

 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

1 

نصب چراغ های سقفی روکار، با حباب شیشه ای یا پلی کربنات مقاوم 

 30د در مقابل اشعه ماورای بنفش، گرد یا چهارگوش به قطر حدو

به همراه   LEDسانتی متر با المپ مناسب کامپکت باالست سرخود یا 

 سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   352 عدد

2 
با حداکثر نیم متر سیم دوال، با  E27نصب سرپیچ پلی آمید یا چینی 

 ترمینال و المپ مربوطه. 
   350 عدد

3 

ماژول یکپارچه  با LEDنصب چراغ سقفی توکار استوانه ای 

(Integrated و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر )سانتی  12

 متر  به همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   100 عدد

4 

با ماژول یکپارچه  LEDنصب چراغ سقفی توکار استوانه ای 

(Integrated و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر )سانتی  20

 تر  به همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.م

   213 عدد

5 

با بدنه  LEDنصب چراغ توکار برای استفاده از المپ های هالوژن یا 

فلزی و محفظه ثابت یا متحرك به همراه المپ مناسب  به همراه 

 سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   225 عدد

6 

یا  کربنات ، حباب پلیIP54سقفی روکار، با  نصب چراغ فلورسنت

به   T8وات  36آکریلیک، بدنه پلی کربنات و با دو عدد المپ فلورسنت 

 همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   18 عدد

7 

،با حباب شیشه ای یا پلی  IP54نصب چراغ )تونلی( بیضی،حداقل 

بنفش با بدنه و سبد محافظ کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماورای 

وات کم  18آلومینیومی تحت فشار )دایکاست(، با یک عدد المپ 

مناسب و یک عدد گلند  به همراه سربندی و  LEDمصرف یا المپ 

 نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   65 عدد

8 

با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با  LEDنصب چراغ اضطراری روکار 

پلی کربنات و صفحه روی چراغ از ورق اکریلیک با پلی  بدنه فلزی یا

کربنات با باطری پشتیبان سه ساعته و المپ مناسب  به همراه سربندی 

 و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   106 عدد

9 

چراغ سقفی روکار گرد با حباب شیشه ای با قابلیت نصب دو عدد المپ 

سربندی و نصب سرسیم یا وات سنسوردار  به همراه  18کم مصرف 

 لحیم کاری سرسیمها.
 

   100 عدد
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 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

10 

با حباب شیشه ای یا پلی کربنات معادل  LEDچراغ سقفی روکار گرد 

لومن سنسوردار  به همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم  1700

 کاری سرسیمها.

   123 عدد

11 
چراغ دیواری با حباب شیشه ای ضد نم و گرد و غبار  به همراه المپ 

 مناسب و سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها. 
   82 عدد

12 
درجه  به همراه سربندی و نصب  360سنسور حرکتی سقفی توکار 

 سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.
   10 عدد

13 
 

به همراه سربندی و نصب   درجه 360سنسور حرکتی دیواری توکار 

 سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.
   70 عدد

14 
سیم کشی با سیم مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکوش ترمو 

 میلیمتر مربع. 1به مقطع  NYAFپالستیک از نوع 
   29 متر طول

15 
سیم کشی با سیم مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکوش ترمو 

 میلیمتر مربع. 4تا  1.5مقطع  به NYAFپالستیک از نوع 
   150،340 متر طول

16 
سیم کشی با سیم مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکوش ترمو 

 میلیمتر مربع. 16تا  6به مقطع  NYAFپالستیک از نوع 
   48 متر طول

17 
سیم کشی با سیم مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکوش ترمو  

 میلیمتر مربع. 35تا  25به مقطع  NYAFپالستیک از نوع 
   14 متر طول

18 

کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYY  میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه  3×25+16و به مقطع

 یا لوله و یا سینی و نردبان کابل

   50 متر طول

19 

ازنوع کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک 

NYY  میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه  3×35+16و به مقطع

 یا لوله و یا سینی و نردبان کابل

   100 متر طول

20 

کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع 

NYY  میلی مترمربع برای نصب در داخل  3×50+25و به مقطع

 ان کابلترانشه یا لوله و یا سینی و نردب

   75 متر طول

21 

کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع 

NYY  میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا  5×6و به مقطع

 لوله و یا سینی و نردبان کابل

   150 متر طول

22 

کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع 

NYY میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا  5×10ع و به مقط

 لوله و یا سینی و نردبان کابل
 

   150 متر طول
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 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

23 
درجه  200مقاوم تا  2×1.5کابل شیلد دار ضد حریق به مقطع 

 بلسلسیوس برای نصب در داخل لوله و یا سینی و نردبان کا
   200 متر طول

24 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه، با روکوش ترمو 

میلیمتر مربع، برای  2×1.5به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

نصوب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای 

 اتصال به مصرف کننده های متحرك.

   3،500 متر طول

25 

ابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با روکوش ترمو ک 

میلیمتر مربع، برای  3×1.5به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

نصوب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای 

 اتصال به مصرف کننده های متحرك.

   4،500 متر طول

26 

عطاف پالستیکی سه سیمه، با روکوش ترمو کابل کشی با کابل قابل ان

میلیمتر مربع، برای  3×2.5به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

نصوب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای 

 اتصال به مصرف کننده های متحرك.

   600 متر طول

27 

روکوش ترمو  کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با

میلیمتر مربع، برای نصوب  3×4به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 به مصرف کننده های متحرك.

   150 متر طول

28 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با روکوش ترمو 

میلیمتر مربع، برای نصوب  3×6به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 به مصرف کننده های متحرك.

   4،000 متر طول

29 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج سیمه، با روکوش ترمو  

یلیمتر مربع، برای م 5×1.5و به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

نصوب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای 

 اتصال به مصرف کننده های متحرك.

   2،000 متر طول

30 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج سیمه، با روکوش ترمو 

میلیمتر مربع، برای  5×2.5و به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

وب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای نص

 اتصال به مصرف کننده های متحرك.

   75 متر طول

   250 متر طول میلیمتر مربع 16سیم لخت مسی به مقطع  31

   75 متر طول میلیمتر مربع 25سیم لخت مسی به مقطع  32
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33 
 10نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 

 میلیمتر مربع.
   13 عدد

34 
 16نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 

 میلیمتر مربع.
   70 عدد

35 
 25نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 

 بع.میلیمتر مر
   21 عدد

36 
 35نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 

 میلیمتر مربع.
   21 عدد

37 
 50نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 

 میلیمتر مربع.
   21 عدد

38 
نصب کلید یک پل، برای نصوب توکار به همراه سربندی و نصب سرسیم 

 ی سرسیمها.یا لحیم کار
   810 عدد

39 
نصب کلید دو پل، برای نصوب توکار  به همراه سربندی و نصب سرسیم 

 یا لحیم کاری سرسیمها.
   600 عدد

40 
نصب کلید دو پل، برای نصوب روکار  به همراه سربندی و نصب سرسیم 

 یا لحیم کاری سرسیمها.
   8 عدد

41 
ه سربندی و نصب سرسیم نصب کلیدتبدیل، برای نصوب توکار  به همرا

 یا لحیم کاری سرسیمها.
   400 عدد

42 
نصب کلید تبدیل، برای نصوب روکار  به همراه سربندی و نصب سرسیم 

 یا لحیم کاری سرسیمها.
   15 عدد

43 
نصب دکمه فشاری باعالموت زنور یاروشنایی، برای نصوب توکار به 

 ا.همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمه
   88 عدد

44 
آمپر یک فازونول، برای نصوب توکار بااتصال زمین )شوکو(   16نصب پریز

 به همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.
   1،585 عدد

45 
آمپر یک فازونول، برای نصوب روکار بااتصال زمین  16نصب پریز 

 سیمها.)شوکو(  به همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سر
   15 عدد

   400 عدد ، یا سه سوراخه برای نصب توکار.RJ11نصب پریز تلفن سوکتی  46

   263 عدد نصب پریزآنتن رادیو و تلویزیون برای نصوب توکار.  47

48 
نصب کلیدکولر به همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری 

 سرسیمها.
   88 عدد
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   88 عدد ولوت برای نصوب توکار. 220نصب بیزر 49

50 
گالوانیزه عمقی داغ به همراه  Pg13.5لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 بوشن و براس مربوطه.
   117 متر طول

51 
گالوانیزه عمقی داغ به همراه  Pg16لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 مربوطه.. بوشن و براس
   13 متر طول

52 
گالوانیزه عمقی داغ به همراه  Pg21لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 بوشن و براس مربوطه..
   8 متر طول

53 
گالوانیزه عمقی داغ به همراه  Pg29لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 بوشن و براس مربوطه..
   12 متر طول

54 
والدی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار لوله کشی روکار بالوله ف 

Pg13.5. 
   10 متر طول

   6 متر طول . Pg16لوله کشی روکار بالوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار   55

   3 متر طول . Pg21لوله کشی روکار بالوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار   56

57 
بالوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار لوله کشی روکار یا توکار،  

Pg29 . 
   2 متر طول

58 
 Rigidلوله کشی توکار، با لوله پی. وی. سی سخوت متوسط   

Medium) َ ،)pg13.5) با خم کاری ) سقف ، بدنه ، کف. 
   35،500 متر طول

59 
 Rigidلوله کشی توکار، با لوله پی. وی. سی سخوت متوسط   

Medium) َ ،)pg16) با خم کاری ) سقف ، بدنه ، کف. 
   720 متر طول

60 
 Rigidلوله کشی توکار، با لوله پی. وی. سی سخوت متوسط   

Medium) َ ،)pg21) با خم کاری ) سقف ، بدنه ، کف. 
   2،040 متر طول

61 
نصب جعبه مینیاتوری دیواری توکار در واحدهای مسکونی مطابق 

 مشخصات نقشه.
   88 عدد

62 

نصب، تست و راه اندازی کلیه متعلقات داخل جعبه مینیاتوری 

واحدهای مسکونی )ترمینال، کلید مینیاتوری ، محافظ جان ، . . . و 

 . APدرب جعبه ( مطابق مشخصات نقشه. تیپ 

   88 عدد

63 

نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی دیواری توکار و یا روکار 

میلیمتر و کلیه  2همکف با ضخامت ورق تا مصارف مشاعی طبقه 

 MCP-GPمتعلقات مطابق مشخصات نقشه. تیپ 

   7 دستگاه

64 

نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی ایستاده مصارف مشاعی طبقه 

میلیمتر و کلیه متعلقات مطابق مشخصات  2همکف با  ضخامت ورق تا 

 C.P - ATSنقشه. تیپ 

   7 سلول
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65 

نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی دیواری توکار و یا روکار 

میلیمتر و کلیه متعلقات  2مصارف مشاعی بام  با ضخامت ورق تا 

 RP-ELVP1-ELVP2مطابق مشخصات نقشه. تیپ 

   11 دستگاه

66 

لزی کنتوری طبقه همکف به ازائ نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق ف

میلیمتر توکار و یا روکار با کلیه  2هر کنتور برق و ضخامت ورق تا 

  -MAPمتعلقات مطابق مشخصات نقشه  . تیپ 

   91 دستگاه

67 
مناسوب  KVA 450نصب ،تست و راه اندازی مولدبرق باقدرت نامی  

 نصب (. برای کار به صورت اضطراری )بدون حمل دیزل تا روی سکوی
   1 دستگاه

68 

به  JY(st)Yاز نوع  P.V.Cکابل کشی با کابل تلفن هوایی باروکوش 

میلیمتر، دوزوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصوب  0.6قطر 

 داخل لوله و یا روی سینی و نردبان کابل.

   7،100 متر طول

69 

به  JY(st)Yاز نوع  P.V.Cکابل کشی با کابل تلفن هوایی باروکوش 

میلیمتر، چهارزوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای  0.6قطر 

 نصوب داخل لوله و یا روی سینی و نردبان کابل.

   2،000 متر طول

70 

به  JY(st)Yاز نوع  P.V.Cکابل کشی با کابل تلفن هوایی باروکوش 

میلیمتر، شوش زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای  0.6قطر 

 لوله و یا روی سینی و نردبان کابل. نصوب داخل

   2،000 متر طول

71 
میلیمتر با روکش  0.6سیم کشی با سیم تلفن تابیده دوال به قطر 

 پالستیکی.
   50 متر طول

72 

زوجی، به همراه شانه و  120تا  80نصب جعبه تقسیم شانه ای تلفن از 

وکار، از نوع ترمینالهای مربوط به طور کامل، برای نصوب روکار و یا ت

 فلزی.

   4 عدد

   4 عدد زوجی تلفن باپیچ وقالب به طورکامل. 10نصب شانه  73

   21 عدد زوجی تلفن باپیچ وقالب به طورکامل. 20نصب شانه  74

75 
فرم بندی، سربندی، لحیم کاری وتسوت هرزوج ازمدارهای ورودی 

 یاخروجی درجعبه تقسیم شانه ای.
   420 زوج

76 

و راه اندازی پنل درب ورودی سیستم در بازکن تصویری  نصب، تست

رنگی نوع کدینر، مجهز به نمایشگر و دوربین، همراه با میکروفون و 

بلندگو با قابلیت دید در شب به همراه نصب و راه اندازی منبع تغذیه 

 سیستم دربازکن.

   4 عدد

77 
ویری نصب، تست و راه اندازی گوشی داخل واحد با صفحه نمایش تص

 اینچ. 4/3رنگی تا 
   88 عدد
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78 
نصب، تست و راه اندازی رمزگشا )دیکودر( سیستم دربازکن نوع 

 کدینر.
   18 عدد

79 
نصب، تست و راه اندازی قفل برقی سیستم دربازکن از نوع مغناطیسی و 

 یا مکانیکی.
   4 عدد

80 
نصب، تست و راه اندازی آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال، در باند 

VHF  وUHF  دسیبل به طور کامل. 12با حداقل قدرت دریافت 
   4 دستگاه

81 

نصب، تست و راه اندازی تقویت کننده خط تمام باند 

VHF،UHFوFM  دسیبل شامل منبع  30با ضریب تقویت حدود

 ولتی 220تغذیه 

   4 دستگاه

82 

( با یک TAP OFFنصب، تست و راه اندازی جعبه تقسیم عبوری)

دسیبل برای امواج مدار  3عبور و چهار انشعاب و با تضعیف حدود خط

 دسیبل در هر انشعاب به طور کامل. 15-10عبوری و تضعیف 

   2 دستگاه

83 

( با یک TAP OFFنصب، تست و راه اندازی جعبه تقسیم عبوری)

دسیبل برای امواج مدار  6شعاب و با تضعیف حدودعبور و شش ان خط

 دسیبل در هر انشعاب به طور کامل. 16-12عبوری و تضعیف 

   2 دستگاه

84 

(با چهار Splitterنصب، تست و راه اندازی جعبه تقسیم انشعابی )

دسیبل در هر انشعاب، همراه با کانکتور  8انشعاب و تضعیف حدود 

 مربوط.

   6 دستگاه

85 

( با شش Splitter) تست و راه اندازی جعبه تقسیم انشعابینصب، 

در هر انشعاب، همراه با کانکتور  دسیبل 8انشعاب و تضعیف حدود 

 مربوط.

   8 دستگاه

   4 دستگاه (.Mixerنصب، تست و راه اندازی ترکیب کننده سیستم آنتن مرکزی ) 86

   14 دستگاه ی به طور کامل.میان 16به  17نصب، تست و راه اندازی مولتی سویئچ  87

   4 دستگاه انتهایی به طور کامل. 16به  17نصب، تست و راه اندازی مولتی سویئچ  88

89 

اهم، برای گیرنده  75کابل کشی با کابل کواکسیال باامپدانوس مشخصه 

برای نصوب داخل لوله و یا روی سینی و  4.5C-2Vتلویزیونی، از نوع 

 نردبان کابل.

   7،350 متر طول

90 
مداری  16نصب، تست و راه اندازی مرکزکنترل اعالم حریق متعارف 

 توکار و یا روکار.
   4 دستگاه

91 
نصب، تست و راه اندازی شستی اعالم حریق متعارف باقابلیوت کاردر 

 شرایط سخوت ومقاوم دربرابرآتوش، به رنور قرمز.
 

   53 دستگاه
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92 

نصب، تست و راه اندازی آژیرالکترونیکی متعارف دارای حداقل دو 

(،  Aمتر )کالس  1دسیبل در 100صداوخروجی بافشارآکوستیکی 

 ولوت مستقیم باتولرانوس مناسوب. 24باولتاژکار

   43 دستگاه

93 

ریک )نوری نصب، تست و راه اندازی دتکتوردودی متعارف از نوع فتوالکت

ولوت مستقیم،  24یااپتیکی(، دارای پوشوش ضد گردوخاك، باولتاژکار

باتولرانوس مناسوب وچراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور به همراه پایه به  

 طور کامل.

   485 دستگاه

94 

نصب، تست و راه اندازی دتکتورحرارتی متعارف باعکوس العمل در 

جه سانتیگراد(، دارای پوشوش در 80مقابل درجه حرارت ثابوت )حدود

ولوت مستقیم، باتولرانوس مناسوب وچراغ  24ضدگردوخاك، باولتاژکار

 نشان دهنده عملکرد دتکتور به همراه پایه به  طور کامل.

   93 دستگاه

95 
کنتاکت به  2نصب ماژول اینترفیس از نوع ورودی و خروجی متعارف تا 

 همراه ایزوالتور.
   11 عدد

   175 عدد ست و راه اندازی چراغ اعالم خطر حریق سر درب واحد.نصب و ت 96

97 
شیار در آوردن در سطوح بنایی غیر بتنی برای  و دستمزد کنده کاری

 سانتیمتر مربع. 20نصوب لوله های برق تا سطح مقطع 
   3،609 متر طول

98 
شیار در آوردن در سطوح بتنی برای نصوب لوله  و دستمزد کنده کاری

 سانتیمتر مربع. 20برق تا سطح مقطع  های
   108 متر طول

   9،250 عدد Pg11،13.5Pg,16Pgبرای لوله های  pvcنصب بوشن  99

100 
نصب گلند برنجی با یک عدد مهره برای سایزهای 

Pg11،13.5Pg,16Pg .روی لوله و یا تابلو برق 
   91 عدد

101 
روی لوله و یا  Pg 21نصب گلند برنجی با یک عدد مهره برای سایز 

 تابلو برق.
   14 عدد

102 
به   نصب قوطی کلید و پریزچهارگوش پرسی گالوانیزه و یا پالستیکی،

 میلیمتر. 70× 70تقریبی  ابعاد 
   4،650 عدد

103 
 100× 100نصب جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعادتقریبی 

 میلیمتر بارانی.
   5 عدد

104 

ت آهنی برای نصب سینی کابل یا انواع نگهدار و ساخت و نصب ساپور

آویز سینی کابل، نردبان کابل، لوله های برق و موارد مشابه، که از 

پروفیلهای مختلف یا نبشی و یا تسمه و میلگرد ساخته شده، با پیچ و 

مهره الزم برای تنظیم ارتفاع، با یک دست رنر ضد زنر و سوراخکاری 

 الزم روی ساپورت.

   475 کیلوگرم
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105 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته  100نصب سینی کابل به عرض 

سانتیمتری  4میلیمتر، بایک لبه  1.25شده ازورق گالوانیزه به ضخاموت 

 و یک لبه یک سانتیمتری.

   70 متر طول

106 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته  200نصب سینی کابل به عرض 

سانتیمتری  4میلیمتر، بایک لبه  1.25شده ازورق گالوانیزه به ضخاموت 

 و یک لبه یک سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره مربوط.

   40 متر طول

107 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته  600نصب سینی کابل به عرض 

سانتیمتری  4میلیمتر، بایک لبه  1.5وت شده ازورق گالوانیزه به ضخام

 و یک لبه یک سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره مربوط.

   40 متر طول

108 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع،  100نصب زانوی افقی سینی کابل به عرض 

 4میلیمتر، بایک لبه  1.25ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخاموت 

سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره سانتیمتری و یک لبه یک 

 مربوط.

   11 عدد

109 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع،  200نصب زانوی افقی سینی کابل به عرض 

 4میلیمتر، بایک لبه  1.25ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخاموت 

 سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.

   6 عدد

110 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع،  600رض نصب زانوی افقی سینی کابل به ع

 4میلیمتر، بایک لبه  1.5ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخاموت 

سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره 

 مربوط.

   7 عدد

111 

سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه  60نصب نردبان کابل به عرض 

سانتیمتری و با لبه  25و با فاصله پله های میلیمتر  1.5به ضخامت 

 سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره مربوط. 6نردبان 

   210 متر طول

112 
 Pg16و  Pg11 ،Pg13.5نصب بست فلزی )اسپیت( برای لوله های 

 با پیچ و رول پالگ مربوط.
   3،325 عدد

113 
رول پالگ با پیچ و  Pg 21نصب بست فلزی )اسپیت( برای لوله 

 مربوط.
   70 عدد

   50 عدد  25نصب کلمپ مسی به مقطع  114

   263 عدد 12-8نصب بست چنگکی جهت اتصال روی نردبان کابل تا سایز  115

   60 عدد 20-16نصب بست چنگکی جهت اتصال روی نردبان کابل تا سایز  116

   13 عدد 25-18نصب بست چنگکی جهت اتصال روی نردبان کابل تا سایز  117
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: دستمزد نصب کلیه ملزومات مورد نیاز ردیف های فوق اعم از نصب سرسیم، لحیم کاری، نصب بست کمربندی، ترمینال پیچی و ... 1تبصره 

در بهای واحد دستمزد ردیف های فوق پیش بینی گردیده و از بابت آنها پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. به عنوان نمونه برای 

داخت جداگانه ای بابت دستمزد نصب ترمینال و برای کابل کشی، پرداخت جداگانه ای بابت استفاده از بست نصب چراغ ها، پر

 کمربندی انجام نخواهد شد.

 یهارکا یردمقا یگیر ازهندا سساا بر قطعی و موقت یها دکررکا محاسبه كمال وفوق بصورت تقریبی بوده  جدول: مقادیر مندرج در 2تبصره 

ها را به هر میزان کاهش یا افزایش دهد و این موضوع تأثیری در تواند مقادیر هر یک از ردیفو کارفرما مید بو دهاخو هشد منجاا

 بهای واحد ردیف ها نخواهد داشت.

ت ها و تکیه گاه فوالدی در قیمت ردیف های مربوطه منظور گردیده و از این باب ساپورت: اجرای ضد زنر روی آهن کشی داکت ها، 3تبصره 

 پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد.

 .گرددگیرند فقط یکبار پرداخت میمجموعه لوله هایی که کنار هم می عبوربرای  120و  98و  97زنی ردیف های  شیار: هزینه 4تبصره 

ی و نصب رول بولت به هر و سوراخکار 10الی  6: هزینه اجرای کرگیری جهت عبور لوله با هر سایز، سوراخکاری و نصب انکر بولت 5تبصره 

در  کاری دیگر سوراخدستمزد هر نوع  لیکنگردد. پرداخت می این قرارداد اظر در فهرست بهای مکانیکینتمهای سایز از ردیف 

ردیف ها در قیمت های مربوطه منظور گردیده و از این  اجرای و نصب سایرجهت  ، سوپرپانل، گچ برگ ها و ...بتنی ،سطوح بنایی

 داخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. بابت پر

: مقادیر ردیف های کنده کاری و شیارزنی، نصب ساپورت گالوانیزه، کرگیری سطوح بتنی، سوراخکاری و نصب رول بولت، سوراخکاری 6تبصره 

ابت ادعایی پذیرفته تواند تا هر میزان کاهش یا افزایش یابد و از این بو نصب انکر بولت به صورت حدودی بوده و با نرخ واحد می

 نخواهد بود.
 

 .................................. شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی  

 مهر و امضاء             

 تاریخ         

 

 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

118 
میلیمتر با  2.5نصب ترمینال پالستیکی برای سیم تا سطح مقطع 

 سربندی و لحیم کاری سیم مربوطه.
   1،050 عدد

119 
نصب ساپورت گالوانیزه روی سطوح سوپرپانل جهت نصب قوطی، باکس 

 س کردن لوله ها و ...و سایر نصبیات و فیک
   1000 عدد

120 

دستمزد کنده کاری و شیار در آوردن در سطوح پالستوفوم با هویه یا 

 20سشوار مناسب برای نصوب لوله های تأسیسات تا سطح مقطع 

 سانتیمتر مربع.

   8000 متر طول

  افزوده جمع کل به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش
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 جدول آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  
 

 ردیف شرح آیتم مبلغ ناخالص

 1 ح شرایط خصوصی پیمان-20اسب به شرح ماده تجهیز دفتر کار کارفرما و تأمین امکانات من 

 2 ح شرایط خصوصی پیمان-20تأمین غذای پرسنل کارفرما شرح ماده  

 3 برای پرسنل و کارکنان پیمانکار، مشاور و کارفرما نیتأمین کفش و کاله و تجهیزات ایم 

 4 در کارگاه  HSEحضور کارشناس و افسران  

 5 نی و بهداشت در کارگاهاجرای ملزومات و تمهیدات ایم 

 6 بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر 

 جمع کل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده 

 

یف ها و تأئید دستگاه درصد از ردیف های جدول فوق مربوط به تجهیزکارگاه بوده که پس از تحقق موضوع هر یک رد 80: 1تبصره 

 نظارت در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

برچیدن کارگاه و تأئید دستگاه  عملیاتباشد که پس از اتمام درصد از ردیف های جدول فوق مربوط به برچیدن کارگاه می 20: 2تبصره

 نظارت در وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

ها متعلق به کارفرما بوده و جدول فوق پس از تأئید و پرداخت در صورت وضعیت 1در ردیف  شدهتهیه  تجهیزات : کلیه امکانات و3تبصره 

 پیمانکار در هیچ شرایطی حق برچیدن، خارج کردن یا تصرف در آنها را نخواهد داشت.

مومی و خصوصی پیمان و رعایت چک لیست : کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط ع4تبصره 

باشد و مبالغ مندرج در جدول فوق های مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میو کل هزینه HSEعملکرد ایمنی و الزامات 

 ود.های ارسالی قابل پرداخت خواهد بصرفاً کمک هزینه ایست که در صورت تحقق هر یک از ردیف موضوعات در صورت وضعیت

 باشد.: تأمین آهن آالت مورد نیاز جهت اجرای جان پناه و نرده حفاظتی موقت در تمام طول مدت پروژه بر عهده کارفرما می5تبصره 

                                  

 .................................. شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی 

 مهر و امضاء             

 تاریخ         


