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 .......س ...........مهندي قاب آجنا

 ....شرکت ..............م مدیر عامل محتر
 
 

 ام؛حترم و ابا سال

 ريشهر نگینوژه برقی پرو مکانیکی ت سیساتأاز  یشبخدي ستمزاي دجرادارد نظر م( در )سهامی عاان مسکن تهراري شرکت سرمایه گذ

ي مانبندزه ست طبق برناماتمایل مقتضی رت صوا در لذ، نمایدار گذوامالی و فنی ي نمنداتوردار از حقوقی برخوص شخاابه ي نقدرت بهصود را خو

 یافت نمایند.درسید و ربیرخانه شرکت تحویل دبه ام و قدد اسناانسبت به تکمیل ، مناقصه
 

 مناقصه:ع وضوـم -8

 اولجدن و پیش نویس پیما 1ده مارج مندح به شرري شهرد باآلت در دوقع وانگین وژه برقی پرو مکانیکی ت تأسیسااز بخشی دي ستمزاي دجرا

 فنیت مشخصاو مطابق با نقشه  3)ره )پیوست شما قیمتد پیشنهام فررج در مند

 درعایی ادهیچ گونه ا لذ، د نمایدیزدقت بادبا هماهنگی قبلی به وژه محل پرد از قیمت خود ئه پیشنهااز اراست قبل اموظف ر پیمانکا :هتبصر

 د.هد بواپذیرفته نخور اکیف کو کم از گاهی م آعدص خصو

 نگینوژه پرس(، قدرراه هیمی )چهاابراشهید ن نبش خیابادي، جروبرشهید ار بلوري، شهرر: کااي جرامحل  -0

 شمسی ه( مادو و نیم) 5.2 ر:کااي جرا تمد -3

 م()سهامی عاان مسکن تهراري : شرکت سرمایهگذفرمارکا -0

 م()سهامی عاان مسکن تهراري شرکت سرمایهگذ ار:مناقصه گز هستگاد -5

 مناقصه:در شرکت  یطاشر -0

 مناقصه شرکت نمایند:در نند امیتو یلذیط اجد شرواحقوقی ص شخاا

 مالیاتیر مون امازسال در فعاه ندوپردي و قتصااکد ، شتن شناسه ملیدا -6-1

 رمالی متناسب با کاو فنی ي نمنداتورداري از برخو -6-5

 ريمه کادر رزومتر مربع  52،222قل احداژ با مترا جراست در دیا ه شدم نجاامشابه ر نمونه کادو قل اشتن حددا -6-3

 مناقصه:در  تضمین شرکت -0

صد میلیون( ریال را بصورت یک یا )پان 222.222.222همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  بایستمیمناقصه گر  -7-1

 ترکیبی از موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.

بانکی باید به مدت دو ماه از تاریخ گشایش پیشنهادها  نامه ضمانتي مسکن تهران، این گذار هیسرماکی به نام شرکت بان نامه ضمانت -الف -

 گزار، با هزینه مناقصه گر براي مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد. مناقصهمعتبر باشد و در صورت اعالم 
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 ي مسکن تهران.گذار هیسرماانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت نزد ب 002202220627 حساب شمارهبه  بانکی شده نیتضمچک  -ب -

 002102202222002202220627IRنزد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شباي  002202220627شماره  حساب بهواریز وجه  -ج -

 و ارائه اصل فیش در پاکت پیشنهاد قیمت. مسکن تهران يگذار هیشرکت سرمابه نام 

بایست قبل از ارائه در پاکت الف به تأئید مطالبات دفتري نزد شرکت سرمایه گذاري مسکن تهران که میکسر از  درخواستنامه  -د -

 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري مسکن تهران رسیده باشد. 

 1-7بند  یلاز موارد ذ یبیترک یا یکرا بصورت  یال( ریلیونمو پنجاه دویست ) 522.222.222تواند مبلغ  یم تمایل صورت در گرمناقصه   -7-5

در وجه  یخ،بدون تار بایستها می، ارائه نماید. کلیه سفتهحداکثر سه فقره سفتهیال را در قالب ( رمیلیون سیصد) 322.222.222مبلغ  و

به  یسیو پشت نو یفاقد خط خوردگ ی،اضاف یح، بدون هرگونه توض12123270333به شناسه ملی  مسکن تهران يگذار یهشرکت سرما

 . یدنما یمشرکت در مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسل ینوان تضمهمراه به عن

بایست نام شرکت، شناسه ملی شرکت و آدرس قانونی شرکت در کادر مشخصات متعهد در ذیل کلیه در خصوص اشخاص حقوقی می -

 برسد.مجاز  يامضاصاحبان  يامضا هو بگردیده  ممهور به مهر شرکتها درج گردد و کلیه سفته ها سفته

بایست نام و نام خانوادگی، شماره ملی و آدرس محل اقامت در کادر مشخصات متعهد در ذیل کلیه در خصوص اشخاص حقیقی می -

 ها درج گردد و کلیه سفته ها توسط مناقصه گر امضا گردیده و اثر انگشت ایشان نیز درج گردد.سفته

% مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت تضمین 2پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان روز  7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -7-3

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

زار بر اساس ضوابط، تشریفات قانونی و نظر کمیسیون معامالت، تصمیمات الزم را در شرکت در مناقصه برنده اول ضبط گردیده و مناقصه گ

 خصوص ادامه فرآیند مناقصه اتخاذ خواهد کرد.

در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارداد با برنده اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده و تضمین سایر  شرکتتضمین  -7-0

 .مسترد خواهد شد ها آنروز پس از تعیین برنده و با درخواست کتبی به  5ت مد ظرف شنهاددهندگانیپ

 مناقصهي بندنماز -1

 ینآخر یرتصو معرفی نامه با درج آدرس پست الکترونیکی،همراه داشتن اسناد، ضمن  یافتمنظور شرکت در مناقصه و جهت در به -0-1

به واحد امور  55/25/1022لغایت  10/25/1022کاري از تاریخ روزهاي 17الی  0ي ها ساعتدر  ، تصویر کد اقتصاديییراتتغ یآگه

ان مسکن تهراري شرکت سرمایه گذ، 3ك پال، 51ن خیابا، جنوبیي گاندن خیاباان، نشانی تهرپیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به 

 د.جعه شوامر

 تماس گرفته شود. 00002261در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  -0-5

 باشد.می 50/25/1022مورخ  12:22تسلیم پیشنهادها ساعت  مهلت نیآخر -0-3
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گزار به دستگاه مناقصه 57/25/1022چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداري مورخ  -0-0

 .دیینمااعالم 

 در محل شرکت سرمایه گذاري مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت گشوده  50/25/1022رخ مو 17:22پیشنهادهاي واصله در ساعت  -0-2

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 2تواند تا گردد. ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسته به نظر و اختیار مناقصه گزار میمی

معامالت، پاکات ج باز خواهد شد. به منظور بررسی و پایش توانایی  در صورت تأئید محتویات پاکات الف و ب مناقصه گران توسط کمیسیون -0-6

تواند قبل از بازگشایی پاکات ج حسب مورد نسبت به اخذ مدارك تکمیلی یا بازدید از مالی و فنی مناقصه گران، کمیسیون معامالت می

 پروژه هاي جاري مناقصه گران اقدام نماید.  

توانند مراتب برندگی یا عدم ده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میگران یا نماینامکان حضور مناقصه  -0-7

 برندگی خود را از امور پیمان و رسیدگی شرکت پیگیري نمایند.

ه یا لغو و تجدید روز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیشتهادات، انتخاب برند 12مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -0-0

 مناقصه اقدام نماید. 

 ختداپري مبناو قیمت د پیشنها -9

نظر گرفتن ون در بدو ناخالص رت به صو، 3پیوست ه در ئه شدارایر دمقاول جدو قیمت د پیشنهاگ قالب بردر میبایست دي قیمت پیشنها -0-1

 دد.ئه گروده ارافزارزش ابر ت مالیا

 دد و ازگرظ قیمت لحاد پیشنهادر  میبایستن پیش نویس پیمارج در یط خصوصی منداگرفتن شرنظر در با ه گارتجهیز کاي کلیه هزینهها -0-5

 هد شد.انخوم نجااي اگانه اخت جدداین بابت پرا

 میباشد.ي نقدرت به صوارداد خت قرداپره نحو -0-3

 ه وشدم نجاي اهاریر کادمقاس ساا قطعی برو موقت ي ضعیتهاو رتصود کررکاده و تقریبی بو 3پیوست ه در کر شدي ذهاازه ندو ایر دمقا -0-0

 هد گرفت.اخوار عمل قرك مالو اسبه محه تأئید شدت تجلسارصو

تعــلق  يگریو هرگونه مابه التفاوت د یگمرک يها سوخت و تعرفه يها نرخ ارز و حامل رییالتفاوت بابت تغ و مابه لیتعد مانیپ نیبه ا -0-2

 . ردیگ ینم

 فقابا توهزینهها وت لتفاامابهدد، گرغ بالابه مناقصهگر ار مناقصهگزف طرد و از یجاافنی ت صامشخدر تی اتغییرر کام نجااحین در چنانچه  -0-6

 هد شد.اطرفین محاسبه خو

 یش یا کاهش میباشد.افزالیه قابل اوصد مبلغ در 52یر تا سقف دتغییر مقاار و بنا به تشخیص مناقصهگزارداد مبلغ قر -0-7

 رکشوري نین جاامطابق با قوو هگر مناقصي سواز مربوطه ات سایر مستندو ختی داپرد سناام، هی ثبت ناائه گول اراقباوده در فزارزش ا -0-0

 دد.میگرزي سارکاو محاسبه 
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 ضمیمه مناقصهارك مدد و سناا -84

 1)ره ضمانتنامه ) پیوست شمام نمونه فر -12-1

 5)رهحقوقی )پیوست شمااد فرت امشخصا -12-5

 ییاجري اکلیه نقشههاشامل  پوشه الکترونیکی حاوي -12-3

گانه مقررات ملی ساختمان، نشریات فنی و مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهاي فنی جاري  55 مباحثو  22 نشریه -12-0

 کشور

 عمومی پیمان شرایط -12-2

 3)ره قیمت )پیوست شماد پیشنهام فر -12-6

 رينگین شهروژه برقی پرو مکانیکی ت تأسیسااز بخشی دي ستمزاي دجراع با موضون پیش نویس پیما -12-7

هاي به همراه پیوست 3-84گر جهت دریافت اسناد مناقصه، پوشه الکترونیکی موضوع بند پس از مراجعه نماینده مناقصه ه:تبصر

نامه ارسال نویس پیمان مربوطه تا آخر وقت اداري همان روز به آدرس پست الکترونیکی مندرج در معرفیاسناد مناقصه و پیش

تواند مراتب را کتباً در روز کاري بعد از واحد گر دریافت نگردید میرونیکی توسط مناقصهخواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه الکت

 امور پیمان و رسیدگی پیگیري نماید.

 اركمدد و سناالویت او -88

 از :ست رت افنی عبات مشخصاد و ناسالویت او

 یط مناقصهاشرد و سناا -11-1

 اردادیط خصوصی قراشر -11-5

 نیط عمومی پیمااشر -11-3

 فنی خصوصیت مشخصا -11-0

 رکشوري فنی جاي هااردستاندو العملها راستو، دفنی عمومیت مشخصا -11-2

 توسط مناقصهگره ئه شدارانالیز آورد و آبر -11-6

 داتئه پیشنهاارا -80

 هی. تمام صفحات اسناد مناقصه و کلندینما لیتکم یوستیپ يخود را بر اساس اسناد مناقصه و فرم ها شنهادیپ ستبای یدهندگان م شنهادیپ

  .گردد دیمجاز تعهدآور مناقصه گر تأئ يبا مهر و امضا ستبای یم ازیمورد نمدارك و مستندات 
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در سه پاکت جداگانه سر بسته الك و مهر شده )الف، ب، ج(  لیذ بیو به ترت کیخود را به تفک شنهادیاسناد و مدارك و پ ستبای یم گر مناقصه

 یدگیو رس مانیامور پ لیتحو د،یاده و پس از الك و مهر در مقابل اخذ رس)پاکت د( قرار د يگریقرار دهد. سپس هر سه پاکت را داخل پاکت د

 مناقصهدر تضمین شرکت وي لف( حااپاکت .دیمسکن تهران نما يگذار هیسرما تشرک

گهی ثبت ، آنامه مالیاتیرظهااخرین ه، آمالی حسابرسی شدي هارتخرین صوآیر وتصااه به همرري مه کارزوخالصه وي حاب( پاکت  -

و مهر ، همچنین پرینتو مدیرعامل ه و هیئت مدیري عضااملی رت کاو شناسنامه ، سمیرنامه ات و روزخرین تغییر، آساسنامه، اشرکت

ات سایر مستندو  5پیوست د در حقوقی موجواد فرت امشخصاارداد، پیش نویس قر، یط مناقصهاشر، مناقصهدر عوتنامه شرکت ي دمضاا

 A3)قطع )در قشه ها نو  A0)قطع )درمناقصه د سنااضمیمه 

 مربوطهي نالیزهاو آقیمت د پیشنهاوي حاج( پاکت  -

 

 ست.امی الزه اگارکان برچیدو هیز تجي نظر گرفتن تمامی هزینه هادر با دي نالیز قیمت پیشنهاآئه ارا 1:ه تبصر

و مبهم وش، مخدي هادبه پیشنهادد. تنظیم گرو تهیه م بهاط و اشرو قید ون بد، صریحر بهطو، نالیز قیمتآبا اه قیمت باید همرد پیشنها 5:ه تبصر

 هد شد.انخوداده ثر اترتیب وط مشر

ن با کمیسیور کاع جاه ارنحوو مناقصه گر د پیشنهاش پذیرم یا عدش پذیرص خصوي در تصمیمگیر، نالیز قیمتآئه م اراعدرت صودر  3:ه تبصر

 د.هد بواخوت معامال

د، هد بوانخوج گشائی پاکت زمانع باب پاکت در نامه مالیاتی رظهااخرین ه و آالی حسابرسی شدمي هارتخرین صوآیر وئه تصام اراعد 0:ه تبصر

 د.هد بواخوت معامالن گر با کمیسیومناقصهد پیشنهاش پذیرم یا عدش پذیرص خصوي در لیکن تصمیمگیر

 هادپیشنهارد یا ل قبور ختیاا -83

رد یا ل قبوار در مناقصه گزه ستگادتعیین می نماید. را مناقصه ه برند، ز قیمت هانالیه وآئه شدي اراهادسی پیشنهاربا برار مناقصه گزه ستگاد

 ند.ارضی نداعتراحق ن شرکت کنندگاده و بور ها مختادپیشنها

 ن:با تبانی کنندگارد برخو -80

ه نحوو ساختمانی ران ائین نامه تشخیص صالحیت پیمانکآ 26ده ند طبق ماده ابا هم تبانی کرن هندگاد دکه پیشنهاد حاصل شوع طاله اهرگا

 هد شد.اخور فتان رناآبا ر کاع جاار

 

 ارمناقصه گز       مناقصه گر

 انمسکن تهراري شرکت سرمایه گذ     

 ريحیده علی شا              یخ...رتا ءمضاو امهر 

 هعضو هیئت مدیرو مدیر عامل          
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1پیوست شماره   

 
اقصهشرکت در من نامه ضمانتنمونه فرم  -1  

 

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

 )نمونه یک (
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

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

 ***                        ، براي مبلغ               ریال تضمیناز*                           ، در مقابل

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

ستنکاف نموده است، تا میزان                    ریال هر مشارلیه از امضاي پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان ا

که مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی واصله از سوي***                         بدون این

جاري قانونی یا قضائی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از م

 حواله کرد***                      بپردازد.

         مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز              معتبر می باشد. این مدت بنا به درخواست کتبی***       

 ل تمدید است و در صورتی که **      براي حداکثر سه ماه دیگر قاب

           نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *                        موجب این تمدید را فراهم نسازد و **                              

تیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را موافق با تمدید ننماید**                   متعهد است بدون اینکه اح

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

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي ***                         مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطل 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(
 

 ینکه*                       به نشانی:نظر به ا

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

 را با*                              دارد، این***                                   از*    

 ریال                                                     در مقابل ***         براي مبلغ                               

         به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که***                       

                                      کتباً و قبل از انقضاي سررسید این ضمانت نامه به این**            

                        اطالع دهدکه*                               از اجراي هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا میزان        

 ریال، هر مبلغی را که***  

 واصله از سوي***                                  مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی

                             بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاري قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد***             

 بپردازد.

 روزمدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداري 

 است و با درخواست کتبی ***                    

        واصله تا قبل از پایان وقت اداري روز تعیین شده، براي مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که **                  

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

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

                        متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد**                               

 پرداخت کند.

 
 نوان پیمانکار*ع

 **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.جه اعتبار ساقط از در ، پیشنهاد ارائه شدهدرصورت عدم درج اطالعات صحیح، موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد *

 مشخصات شرکت    -8

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

 :زمینه فعالیت   :کد اقتصادي   :شناسه ملی

 :کدپستی          :شرکت آدرس

 :فکس     :همراه)مدیرعامل(   :ثابت شماره تلفن

 :اعضاي هیئت مدیره با ذکر سمت -0

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

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

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

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .0

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

 :امضاء اسامی صاحبان مجاز -3

 سال 5کمتر از  ی ده سالال 5بین   باالي ده سال   :سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -0

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

1.  

5.   

3.  

 :نام و نام خانوادگی

 :مهرو امضاء

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات
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3 پیوست شماره  

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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قیمت  برگ پیشنهاد  

 

ها و مشخصات فنی موضوع مناقصه،  این شرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارك، نقشه

را بصورت ناخالص به شرح  ريشهر نگین وژهپر برقی و مکانیکی تتأسیسا از بخشی ديستمزد ايجرامبلغ پیشنهادي خود براي 

ي اعالم بصورت نقد.................................................... ریال  ه مبلغ................................................................. ریال و )به حروف(جدول ذیل و مجموعاً ب

 نماید. می

به ارائه تضمین انجام تعهدات و امضاء  در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت شود یمهمچنین این شرکت با تأئید این برگ متعهد 

ي مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط گذار هیسرماقرارداد اقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت 

کلیه هزینه هاي  با در نظر گرفتنضمناً آنالیز قیمت پیشنهادي این شرکت گونه اعتراضی نخواهد داشت.  نماید و این شرکت حق هیچ

 به پیوست ارائه می گردد. تجهیز کارگاه

 

 مبلغ کل ناخالص رشته ردیف

  تأسیسات مکانیکی 1

  تأسیسات برقی 5

  جمع کل ناخالص به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیلت بر ارزش افزوده

 

 

.................................. شنهاددهندهیپ نام و نام خانوادگی                                          

مهر و امضاء               

تاریخ         
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 مکانیکیت قیمت تأسیساد پیشنهاول جد

 
 بهاي کل )ریال( بهاي واحد ) ریال ( مقدار واحد شرح ردیف

     12 مترطول اینچ)لوله کشی شوفاژ( 5/1اجراي لوله فوالدي جوشی درزدار سایز  1

     12 مترطول اینچ)لوله کشی شوفاژ( 0/3اجراي لوله فوالدي جوشی درزدار سایز  5

     1،722 مترطول اینچ)لوله کشی آتش نشانی( 1اجراي لوله فوالدي جوشی  بدون درز سایز  3

0 
اینچ)لوله کشی آتش  1 0/1اجراي لوله فوالدي جوشی  بدون درزسایز 

 نشانی(
   307 مترطول

  

2 
اینچ)لوله کشی آتش  1 5/1لوله فوالدي جوشی  بدون درزسایز  اجراي

 نشانی(
   062 مترطول

  

     556 مترطول اینچ)لوله کشی آتش نشانی( 5اجراي لوله فوالدي جوشی  بدون درزسایز  6

7 
اینچ)لوله کشی آتش  5 5/1اجراي لوله فوالدي جوشی  بدون درزسایز 

 نشانی(
   05 مترطول

  

     032 مترطول اینچ)لوله کشی آتش نشانی( 3له فوالدي جوشی  بدون درزسایز اجراي لو 0

     562 مترطول اینچ)لوله کشی آتش نشانی(0اجراي لوله فوالدي جوشی  بدون درزسایز  0

     52 مترطول اینچ 5/1اجراي لوله کشی فوالدي گالوانیزه وزن متوسط سایز  12

     33 مترطول اینچ 0/3انیزه وزن متوسط سایز اجراي لوله کشی فوالدي گالو 11

     32 مترطول اینچ 1اجراي لوله کشی فوالدي گالوانیزه وزن متوسط سایز  15

     60 مترطول اینچ 1 0/1اجراي لوله کشی فوالدي گالوانیزه وزن متوسط سایز  13

     22 ترطولم اینچ 1 5/1اجراي لوله کشی فوالدي گالوانیزه وزن متوسط سایز   10

     162 مترطول اینچ5اجراي لوله کشی فوالدي گالوانیزه وزن متوسط سایز  12

     20 مترطول اینچ 5 5/1اجراي لوله کشی فوالدي گالوانیزه وزن متوسط سایز 16

     122 مترطول اینچ 3اجراي لوله کشی فوالدي گالوانیزه وزن متوسط سایز  17

     02 مترطول اینچ 0دي گالوانیزه وزن متوسط سایز اجراي لوله کشی فوال 10

     2 کیلوگرم ساخت ونصب کلکتور از لوله فوالدي درزدار وبدون درز 10

   2 کیلوگرم گالوانیزاسیون کلکتورها به روش عمقی داغ 52
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 بهاي کل )ریال( بهاي واحد ) ریال ( مقدار واحد شرح ردیف

51 
اینچ با یک  5الت گالوانیزه دنده اي به قطر ساخت ونصب کلکتور از اتصا

 اینچ ویک تخلیه 1 5/1اینچ وچهار خروجی  1 5/1وروددي 
     6 عدد

     6،222 مترطول میلیمتر 16به سایز  PEX-AL-PEPاجراي لوله کشی پنج الیه  55

     1،022 مترطول میلیمتر52به سایز PEX-AL-PEPاجراي لوله کشی پنج الیه  53

     3،222 مترطول میلیمتر 52به سایز PEX-AL-PEPجراي لوله کشی پنج الیه ا 50

     022 مترطول میلیمتر 35به سایز  PEX-AL-PEPاجراي لوله کشی پنج الیه  52

     12 مترطول سانتی متر )درین اسپلیت( 52اجراي لوله کشی یک الیه به سایز  56

   122 مترطول سانتی متر )درین اسپلیت( 52اجراي لوله کشی یک الیه به سایز  57
  

   022 مترطول سانتی متر )درین اسپلیت( 35اجراي لوله کشی یک الیه به سایز  50
  

   12 مترطول سانتی متر )درین اسپلیت( 02اجراي لوله کشی یک الیه به سایز  50
  

   122 رطولمت سانتی متر )درین اسپلیت( 22اجراي لوله کشی یک الیه به سایز  32
  

   1،625 مترطول میلیمتر )فاضالب و ونت( 22اجراي لوله کشی پوشفیت به سایز  31
  

   020 مترطول میلیمتر )فاضالب و ونت( 72اجراي لوله کشی پوشفیت به سایز 35
  

   1،222 مترطول میلیمتر )فاضالب و ونت( 122اجراي لوله کشی پوشفیت به سایز  33
  

   222 مترطول میلیمتر )فاضالب و ونت( 152کشی پوشفیت به سایز اجراي لوله 30
  

   12 مترطول میلیمتر )فاضالب و ونت( 162اجراي لوله کشی پوشفیت به سایز 32
  

   12 مترطول میلیمتر )فاضالب و ونت(  522اجراي لوله کشی پوشفیت به سایز 36
  

   172 مترطول ر )آب باران(میلیمت 72اجراي لوله کشی پلی اتیلن به سایز  37
  

   122 مترطول میلیمتر )آب باران( 112اجراي لوله کشی پلی اتیلن به سایز  30
  

   31 مترطول میلیمتر )آب باران( 152اجراي لوله کشی پلی اتیلن به سایز  30
  

   72 مترطول میلیمتر )آب باران( 522و  522اجراي لوله کشی پلی اتیلن به سایز  02
  

     5،122 مترطول اینچ )لوله کشی اسپلیت( 0/1اجراي لوله کشی مسی به سایز  01

   1،622 مترطول اینچ )لوله کشی اسپلیت( 0/3اجراي لوله کشی مسی به سایز  05

     022 مترطول اینچ )لوله کشی اسپلیت( 5/1اجراي لوله کشی مسی به سایز  03

     322 مترطول اینچ )لوله کشی اسپلیت( 0/3اجراي لوله کشی مسی به سایز  00

02 
میلیمتر جهت  52اجراي عایق پشم شیشه با روکش آلومینیوم به ضخامت 

 اینچ 5/1لوله به سایز 
     22 مترطول

06 
میلیمتر جهت  52اجراي عایق پشم شیشه با روکش آلومینیوم به ضخامت 

 اینچ 0/3لوله به سایز 
     22 مترطول
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 بهاي کل )ریال( بهاي واحد ) ریال ( مقدار دواح شرح ردیف

07 
میلیمتر جهت  52اجراي عایق پشم شیشه با روکش آلومینیوم به ضخامت 

 اینچ 1لوله به سایز 
     22 مترطول

00 
 16میلیمتر جهت لوله به سایز  12اجراي فوم پلی اتیلن به ضخامت 

 میلیمتر
     6،222 مترطول

00 
 52میلیمتر جهت لوله به سایز 12ه ضخامت اجراي فوم پلی اتیلن ب

 میلیمتر
     1،022 مترطول

22 
 52میلیمتر جهت لوله به سایز  12اجراي فوم پلی اتیلن به ضخامت 

 میلیمتر
     3،222 مترطول

21 
میلیمتر جهت لوله مسی به سایز  12اجراي عایق االستومري به ضخامت 

 اینچ 0/1
     5،122 مترطول

25 
میلیمتر جهت لوله مسی به سایز  12یق االستومري به ضخامت اجراي عا

 اینچ 0/3
     1،622 مترطول

23 
میلیمتر جهت لوله مسی به سایز  12اجراي عایق االستومري به ضخامت 

 اینچ 1 0/1
     022 مترطول

20 
میلیمتر جهت لوله مسی به سایز  12اجراي عایق االستومري به ضخامت 

 اینچ 0/2
     322 مترطول

     222 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار  22اجراي بست لوله پوشفیت سایز  22

     322 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار   72اجراي بست لوله پوشفیت سایز  26

     122 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار   122اجراي بست لوله پوشفیت سایز  27

     1،222 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار  152اجراي بست لوله پوشفیت سایز  20

     12 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار   162اجراي بست لوله پوشفیت سایز  20

     12 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار  522اجراي بست لوله پوشفیت سایز  62

   22 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار   72اجراي بست لوله پلی اتیلن سایز  61

     522 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار   112اجراي بست لوله پلی اتیلن سایز  65

     22 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار   152اجراي بست لوله پلی اتیلن سایز  63

     12 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار   122اجراي بست لوله پلی اتیلن سایز  60

     10 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار   522یز اجراي بست لوله پلی اتیلن سا 62

     12 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار  52اجراي بست جهت لوله تک الیه سایز  66

     12 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار  55اجراي بست جهت لوله تک الیه سایز  67

     12 عدد (دیواري-آویز -)پایه دار  02اجراي بست جهت لوله تک الیه سایز  60

     12 عدد دیواري(-آویز -)پایه دار  22اجراي بست جهت لوله تک الیه سایز  60
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 بهاي کل )ریال( بهاي واحد ) ریال ( مقدار واحد شرح ردیف

     1،222 عدد گالبی(-آویز -اینچ )پایه دار  1اجراي بست جهت لوله آتش نشانی سایز  72

71 
-آویز -اینچ )پایه دار  1 0/1نی سایز اجراي بست جهت لوله آتش نشا

 گالبی(
     722 عدد

75 
-آویز -اینچ )پایه دار  1 5/1اجراي بست جهت لوله آتش نشانی سایز 

 گالبی(
     522 عدد

     522 عدد گالبی(-آویز -اینچ )پایه دار  5اجراي بست جهت لوله آتش نشانی سایز  73

70 
-آویز -اینچ )پایه دار   5/51یز اجراي بست جهت لوله آتش نشانی سا

 گالبی(
     522 عدد

     22 عدد گالبی(-آویز -اینچ )پایه دار  3اجراي بست جهت لوله آتش نشانی سایز  72

     122 عدد گالبی(-آویز -اینچ )پایه دار  0اجراي بست جهت لوله آتش نشانی سایز  76

     22 عدد اینچ 1اینچ تا   5/1اجراي بست کرپی   77

     22 عدد اینچ 5اینچ تا  1 5/1اجراي بست کرپی   70

     122 عدد اینچ 3اینچ تا  5 5/1اجراي بست کرپی   70

     522 عدد اینچ 2اینچ تا   3اجراي بست کرپی   02

   1،120 عدد نصب اسپرینکلر 01

     21 عدد نصب جعبه آتش نشانی به همراه کلیه متعلقات 05

     152 عدد پسول آتش نشانی از هر نوعنصب ک 03

00 
اینچ شامل شیر کشویی نظارت  5/51نصب مجموعه فلوتر کنترل ولو سایز 

 شیر یک طرفه فلو سوییچ مانومتر تجهیزات خط
     30 مجموعه

02 
اینچ شامل شیر کشویی نظارت شیر  0نصب مجموعه فلوتر کنترل ولو سایز 

 یزات خطیک طرفه فلو سوییچ مانومتر تجه
     5 مجموعه

     1 مجموعه اینچ با زنگ اخبار وکلیه متعلقات 2نصب وت آالرم چک ولو سایز  06

     1 عدد نصب شیر اتصال به ماشین اتش نشانی )سیامی( 07

     072 عدد پره به همراه شیر االت  52نصب رادیاتور آلومینیومی تا  00

     52 عدد پره به همراه شیر االت  52  نصب رادیاتور آلومینیومی  بیش از 00

     117 عدد نصب حوله خشک کن به همراه شیر االت و... به طور کامل 02

     117 دستگاه نصب وراه اندازي پکیج حرارتی 01

     2 دستگاه نصب وراه اندازي آبگرمکن  برقی دیواري  05

     12 دستگاه اینچ 0/3تا  5/1نصب کنتور آب سایز  03

     0 عدد اینچ 5/1نصب شیر فلکه کشویی با کف فلزي سایز  00
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     12 عدد اینچ 0/3نصب شیر فلکه کشویی با کف فلزي سایز  02

     12 عدد اینچ 1نصب شیر فلکه کشویی با کف فلزي سایز  06

     122 عدد اینچ 1 0/1با کف فلزي سایز نصب شیر فلکه کشویی  07

     00 عدد اینچ 1 5/1نصب شیر فلکه کشویی با کف فلزي سایز  00

     2 عدد اینچ 5نصب شیر فلکه کشویی با کف فلزي سایز  00

     2 عدد اینچ 5 5/1نصب شیر فلکه کشویی با کف فلزي سایز  122

     2 عدد اینچ 3 نصب شیر فلکه کشویی با کف فلزي سایز 121

     5 عدد اینچ 0نصب شیر فلکه کشویی با کف فلزي سایز  125

     1 عدد اینچ 1 0/1نصب شیر یک طرف از هر نوع سایز   123

     2 عدد اینچ 5نصب شیر یک طرف از هر نوع سایز    120

     1 عدد اینچ 5 5/1نصب شیر یک طرف از هر نوع سایز   122

     120 عدد اینچ 5/1برداشت آب )شیر شلنگی( سایز نصب شیر  126

     12 عدد اینچ 0/3نصب شیر برداشت آب )شیر شلنگی( سایز  127

     1 عدد اینچ  1 5/1نصب قطعه انبساطی دنده اي سایز  120

     1 عدد اینچ  5 5/1نصب قطعه انبساطی فلنجی سایز  120

     6 عدد اینچ  3نصب قطعه انبساطی فلنجی سایز   112

     1 عدد اینچ  0نصب قطعه انبساطی فلنجی سایز   111

115 
به همراه فلنج نخ نسوز  2.6ساخت ونصب کانال از ورق گالوانیزه نمره 

 وسایر متعلقات
     1،222 متر مربع

     322 عدد اینچ 2بست کانال )لوله( فلکسیبل تخلیه هوا سایز  113

     50،522 اینچ مربع ت و برگشت و تخلیهنصب دریچه هواي رف 110

     12 عدد نصب دریچه دسترسی اسپلیت کانالی  112

     352 عدد اینچ 2اینچ و 0ساخت ونصب طوقه کانال به قطر  116

     12 عدد ساخت ونصب تبدیل مربع به گرد 117

     52 کالف ساخت ونصب چوب چهار تراش جهت نصب دریچه 110

     52 عدد اینچ 2اینچ و 0ست لوله فلکسی  سایز نصب ب 110

     12 عدد نصب بست کمر بندي جهت اتصال لوله فلکسی به ساپورت 152
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 بهاي کل )ریال( بهاي واحد ) ریال ( مقدار واحد شرح ردیف

     52 عدد ساخت ونصب قطعه قابل انعطاف )برزنت(جهت حذف ارتعاشات 151

     552 دستگاه داخل سرویسنصب اگزوست فن سقفی  155

153 
ساخت ونصب ساپورت آویز وتکیه گاه کانال ولوله از تسمه نبشی قوطی 

 میلگرد وپروفیلهاي مشابههمراه با پیچ ومهره واتصاالت الزم با ریگ آمیزي
     3،222 کیلوگرم

150 
ساخت ونصب شاسی جهت تجهیزات و مخازن و....از پروفیلهاي مختلف 

 بارنگ آمیزي 
     1،222 کیلوگرم

     1،222 عدد نصب واجراي رول بولت 152

     117 عدد نصب توالت فرنگی 156

     112 عدد نصب روشویی با یا بدون کابینت به همراه زیر آب وسیفون 157

     552 عدد نصب شیر مخلوط روشویی با پولک واشر مهره شلنگ پیسوار و... 150

     662 عدد روشویی سینک پرکن توالت فرنگی وفالش تانک نصب شیر بیسوار جهت 150

     117 عدد نصب شیر مخلوط سینک با پولک واشر مهره شلنگ پیسوار 132

     117 عدد نصب فالش تانک پالستیکی با لوله تخلیه شلنگ پیسوار 131

135 
نصب شیر مخلوط دوش به همراه پولک واشر مهره عینک دوش ودوش 

 آویز تلفنی قالن
     117 عدد

     117 عدد نصب شیر مخلوط آفتابه به همراه پولک افشانک قالب وشلنگ و  133

130 
نصب وراه اندازي بوستر پمپ ابرسانی دور متغیر مشتمل ب سه دستگاه 

 پمپ .... بطور کامل
     1 دستگاه

132 
. بطور نصب وراه اندازي بوستر پمپ آتش نشانی دور ثابت مشتمل بر دو  ...

 کامل
     1 دستگاه

136 
ساخت و نصب مخازن ذخیره آب از ورق کالوانیزه به همراه اتصاالت 

 ودریچه هاي بازدید ......
     7،222 کیلوگرم

137 

با یوتولیتی از  power roofنصب وراه اندازي اگزوست فن هاي بامی 

سی اف ام به همراه ساخت شاسی  از پروفیل  1022تا  222ظرفیت 

فوالدي با رنگ آمیزي آن ساخت ونصب تبدیل در ورودي دستگاه نصب 

 برزنت لرزه گیر وسر بندي کامل آن

     52 دستگاه

130 

با یوتولیتی از  power roofنصب وراه اندازي اگزوست فن هاي بامی 

سی اف ام به همراه ساخت شاسی  از پروفیل  5222تا  1022ظرفیت 

ونصب تبدیل در ورودي دستگاه نصب  فوالدي با رنگ آمیزي آن ساخت

 برزنت لرزه گیر وسر بندي کامل آن

     3 دستگاه
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130 

تا 0222نصب وراه اندازي اگزوست فن هاي اکسیال  با یوتولیتی از ظرفیت 

ا رنگ سی اف ام به همراه ساخت شاسی  از پروفیل فوالدي ب 15222

آمیزي آن ساخت ونصب تبدیل در ورودي دستگاه نصب برزنت لرزه گیر 

 وسر بندي کامل آن جهت تهویه پارکینگها 

     5 دستگاه

102 

 52222نصب وراه اندازي اگزوست فن هاي اکسیال  با یوتولیتی از ظرفیت 

سی اف امبه همراه ساخت شاسی  از پروفیل فوالدي با رنگ   56222تا 

ن ساخت ونصب تبدیل در ورودي دستگاه نصب برزنت لرزه گیر آمیزي آ

 وسر بندي کامل آن جهت تهویه پارکینگها 

     5 دستگاه

101 
نصب وراه اندازي اگزوست فن هاي اکسیال دیواري یا پنجرهاي به ظرفیت 

 cfm 622تا  522
     6 دستگاه

     122 طولمتر شیار زنی روي دیوار و سطوح بنایی با هر سطح مقطع 105

     522 مترطول شیار زنی روي دیوار و سطوح  بتنی با هر سطح مقطع 103

   22 عدد سوراخکاري روي دیوار وسطوح بنایی با هر قطر وضخامت 100

   222 عدد سوراخکاري روي دیوار وسطوح  بتنی با هر قطر وضخامت 102

   22 فر روزن کارگر ساده روز مزد حسب نیاز و دستور کارفرما 106

بر ارزش افزوده اتیبصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مال الیجمع کل به ر    
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 برقیت قیمت تأسیساد پیشنها جدول

 

 بهاي کل)ریال( بهاي واحد)ریال( مقدار واحد شـــــــرح ردیف

   557 عدد LEDنصب چراغ روشویی شصت سانتی با المپ  1

5 
سانتی با حباب شیشه اي یا  32کار چها گوشبه قطر نصب چراغ سقفی رو

 LEDپلی کربنات والمپ کامپکت یا 
   100 عدد

3 
نصب سرپیچ پلی آمید یا چینی با حداکثر دومتر سیم دو ال با ترمینال 

 مربوطه
   001 عدد

0 
سانتی متر  12نصب چراغ سقفی توکار استوانه اي براي حفره به قطر 

 LEDوالمپ 
   335 عدد

2 
سانتی متر  15نصب چراغ سقفی توکار استوانه اي براي حفره به قطر 

 LEDوالمپ 
   525 عدد

   510 عدد LEDنصب چراغ گریفی سقفی توکار ضد رطوبت با المپ  6

   30 عدد LEDبا المپ  IP02نصب چراغ دکوراتیو دیواري فضاي باز  7

0 
وات  36لورسنت بادو عدد المپ فIP02نصب چراغ فلورسنت سقفی روکار 

0T 
   160 عدد

   175 عدد نصب چراغ تونلی بیضی با یک عدد المپ کم مصرف 0

   170 عدد نصب چراغ اضطراري با باطري پشتیبان 12

   1،522 مترطول 1سیم کشی انواع سیم نمره  11

   30،222 مترطول 2/1سیم کشی انواع سیم نمره  15

   32،222 طولمتر 2/5سیم کشی انواع سیم نمره  13

   322 مترطول 0سیم کشی انواع سیم نمره 10

   122 مترطول 6سیم کشی انواع سیم نمره  12

   72 مترطول 12سیم کشی انواع سیم نمره  16

17 
براي نصب داخل ترانشه  1*16به مقطع  NYYاجراي کابل زمینی از نوع 

 یا لوله یا روي سینی یا نردبان کابل
   62 مترطول

10 
براي نصب داخل ترانشه  1*52به مقطع  NYYجراي کابل زمینی از نوع ا

 یا لوله یا روي سینی یا نردبان کابل
   52 مترطول

10 
براي نصب داخل ترانشه  1*72به مقطع  NYYاجراي کابل زمینی از نوع 

 یا لوله یا روي سینی یا نردبان کابل
   52 مترطول
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 بهاي کل)ریال( حد)ریال(بهاي وا مقدار واحد شـــــــرح ردیف

52 
براي نصب داخل  3*52+22به مقطع  NYYاجراي کابل زمینی از نوع 

 ترانشه یا لوله یا روي سینی یا نردبان کابل
   12 مترطول

51 
براي نصب داخل  3*72+22به مقطع  NYYاجراي کابل زمینی از نوع 

 ترانشه یا لوله یا روي سینی یا نردبان کابل
   152 مترطول

55 
براي نصب داخل ترانشه  2*6به مقطع  NYYاجراي کابل زمینی از نوع 

 یا لوله یا روي سینی یا نردبان کابل
   5،072 مترطول

53 
براي نصب داخل ترانشه  2*12به مقطع  NYYاجراي کابل زمینی از نوع 

 یا لوله یا روي سینی یا نردبان کابل
   672 مترطول

50 
براي نصب داخل  3*1.2به مقطع  NYMHYاز نوع  اجراي کابل زمینی

 ترانشه یا لوله یا روي سینی یا نردبان کابل
   6،022 مترطول

52 
براي نصب داخل  3*5.2به مقطع  NYMHYاجراي کابل زمینی از نوع 

 ترانشه یا لوله یا روي سینی یا نردبان کابل
   622 مترطول

56 
براي نصب داخل  3*0ع به مقط NYMHYاجراي کابل زمینی از نوع 

 ترانشه یا لوله یا روي سینی یا نردبان کابل
   022 مترطول

57 
براي نصب داخل  3*6به مقطع  NYMHYاجراي کابل زمینی از نوع 

 ترانشه یا لوله یا روي سینی یا نردبان کابل
   022 مترطول

50 
براي نصب داخل  2*5/2به مقطع  NYMHYاجراي کابل زمینی از نوع 

 شه یا لوله یا روي سینی یا نردبان کابلتران
   522 مترطول

50 
براي نصب داخل  2*0به مقطع  NYMHYاجراي کابل زمینی از نوع 

 ترانشه یا لوله یا روي سینی یا نردبان کابل
   722 مترطول

   0،522 مترطول درجه سانتی گراد 522مقاومت تا  5*1/2اجراي کابل شیلددارضد حریق 32

31 
 6تا  0بل شو از نوع مسی پرسی براي سیم یا کابل به مقطع نصب کا

 میلیمتر مربع
   622 عدد

35 
میلیمتر  12نصب کابل شو از نوع مسی پرسی براي سیم یا کابل به مقطع 

 مربع
   152 عدد

33 
 16نصب کابل شو از نوع مسی پرسی براي سیم یا کابل به مقطع   

 میلیمتر مربع
   12 عدد

30 
 52شو از نوع مسی پرسی براي سیم یا کابل به مقطع    نصب کابل

 میلیمتر مربع
   5 عدد

32 
 22نصب کابل شو از نوع مسی پرسی براي سیم یا کابل به مقطع   

 میلیمتر مربع
   6 عدد

36 
 72نصب کابل شو از نوع مسی پرسی براي سیم یا کابل به مقطع   

 میلیمتر مربع
   12 عدد

37 
 122نوع مسی پرسی براي سیم یا کابل به مقطع    نصب کابل شو از

 میلیمتر مربع
   10 عدد
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 بهاي کل)ریال( بهاي واحد)ریال( مقدار واحد شـــــــرح ردیف

   36،222 عدد 1/2تا  5/2نصب سر سیم مسی به مقطع  30

   022 عدد 6تا  0نصب سر سیم مسی به مقطع  30

   001 عدد ولت یک پل براي نصب توکار 522آمپر  12نصب وتست کلید  02

   720 عدد ولت دو پل براي نصب توکار 522آمپر  12نصب وتست کلید  01

   010 عدد ولت تبدیل براي نصب توکار 522آمپر  12نصب وتست کلید  05

   150 عدد ولت یک پل براي نصب توکار 522آمپر  12نصب وتست کلید  03

   5،200 عدد ولت ارت دار 522مپر آ16نصب وتست پریز برق  00

   035 عدد ولت ارت دار ارتدار توکار 522آمپر 16نصب وتست پریز برق  02

   1 عدد ولت سه فاز   بارانی 022آمپر 16نصب وتست پریز برق  06

   13 عدد درجه سقفی 362نصب وتست سنسور حرکتی  07

   230 عدد ربراي نصب توکا RJ11نصب وتست پریز تلفن سوکتی  00

   150 عدد نصب وتست بیزر )زنگ( براي نصب توکار 00

   500 عدد نصب و تست پریز انتهایی تلوزیون براي سیتم آنتن مرکزي  22

21 
  PGاجراي لوله کشی روکاربا الله  فوالدي گالوانیزه عمقی داغ سایز 

 با کلیه اتصاالت و بستها 13.2
   1،222 مترطول

   3،222 مترطول  PG  13.2کشی توکاربا الله  پی وي سی سخت متوسط سایزاجراي لوله   25

   522 مترطول PG 16اجراي لوله کشی توکاربا الله  پی وي سی سخت متوسط سایز  23

   722 مترطول PG 51اجراي لوله کشی توکاربا الله  پی وي سی سخت متوسط سایز  20

   122 مترطول PG 50ي سی سخت متوسط سایزاجراي لوله کشی توکاربا الله  پی و  22

   1 دستگاه نصب وراه اندازي تابلوي برق با جعبه مینیاتوري واحد هاي تجاري 26

27 
نصب وراه اندازي تابلوي برق با جعبه مینیاتوري واحد هاي مسکونی طبقه 

 همکف
   12 دستگاه

   1 دستگاه شاعی همکفنصب وراه اندازي تابلوي برق فلزي دیواري توکار مصارف م 20

20 
نصب وراه اندازي تابلوي برق با جعبه مینیاتوري واحد هاي مسکونی طبقه 

 اول
   10 دستگاه

62 
نصب وراه اندازي تابلوي برق با جعبه مینیاتوري واحد هاي مسکونی طبقه 

 دوم
   10 دستگاه

61 
ی طبقه نصب وراه اندازي تابلوي برق با جعبه مینیاتوري واحد هاي مسکون

 سوم
   10 دستگاه
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65 
نصب وراه اندازي تابلوي برق با جعبه مینیاتوري واحد هاي مسکونی طبقه 

 چهارم
   10 دستگاه

63 
نصب وراه اندازي تابلوي برق با جعبه مینیاتوري واحد هاي مسکونی طبقه 

 پنجم
   10 هدستگا

60 
نصب وراه اندازي تابلوي برق با جعبه مینیاتوري واحد هاي مسکونی طبقه 

 ششم
   10 دستگاه

   5 دستگاه نصب وراه اندازي تابلوي برق با جعبه مینیاتوري واحد هاي زیر زمین اول 62

66 
نصب وراه اندازي تابلوي برق فلزي دیواري توکار مصارف مشاعی زیر زمین 

 اول
   0 دستگاه

   5 دستگاه نصب وراه اندازي تابلوي برق با جعبه مینیاتوري واحد هاي زیر زمین دوم 67

60 
نصب وراه اندازي تابلوي برق فلزي دیواري توکار مصارف مشاعی زیر زمین 

 دوم
   0 دستگاه

   5 دستگاه نصب وراه اندازي تابلوي برق فلزي ایستاده مصارف مشاعی زیر زمین دوم 60

   6 دستگاه صب وراه اندازي تابلوي برق نرمال  با جعبه مینیاتوري طبقه خرپشته بامن 72

71 
نصب وراه اندازي تابلوي برق اضطراري  با جعبه مینیاتوري طبقه خرپشته 

 بام
   6 دستگاه

75 
نصب وراه اندازي تابلوي برق فلزي ایستاده کنتوري واحدهاي مسکونی 

 وتجاري 
   7 دستگاه

   1 دستگاه وراه اندازي تابلوي برق فلزي ایستاده کنتوري مصارف مشاعینصب  73

   6 دستگاه نصب وراه اندازي تابلوي برق آسانسور 70

   1 دستگاه نصب وراه اندازي تابلوي راه انداز اتوماتیک وچنج اور 72

   1 دستگاه نصب وراه اندازي صاعقه گیر الکترونیکی 76

77 
براي نصب داخل  2.6به قطرJY(ST)Yزوج از نوع  اجراي کابل تلفن دو

 لوله ویا روي سینی ونردبان کابل
   522 مترطول

70 
براي نصب  2.6به قطرJY(ST)Yاجراي کابل تلفن چهار زوج از نوع 

 داخل لوله ویا روي سینی ونردبان کابل
   10،722 مترطول

70 
نصب  براي 2.6به قطرJY(ST)Yاجراي کابل تلفن شش زوج از نوع 

 داخل لوله ویا روي سینی ونردبان کابل
   1،622 مترطول

02 
براي نصب داخل  2.6به قطرJY(ST)Yاجراي کابل تلفن ده زوج از نوع 

 لوله ویا روي سینی ونردبان کابل
   522 مترطول

01 
براي نصب  2.6به قطرJY(ST)Yاجراي کابل تلفن چهل زوج از نوع 

 کابل داخل لوله ویا روي سینی ونردبان
   332 مترطول

   0 عدد زوج همراه با نصب شانه ..... 02نصب جعبه تقسیم شانه اي  05
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 بهاي کل)ریال( بهاي واحد)ریال( مقدار واحد شـــــــرح ردیف

   6 عدد نصب وراه اندازي پنل درب ورودي سیستم درب باز کن 03

   156 عدد نصب وتست وراه اندازي گوشی داخل واحدها 00

   6 عدد نصب وراه اندازي قفل برق سویچی 02

   6 دستگاه نصب وتست وراه اندازي آنتن گیرنده تلوزیون با پایه ونصب کلیه متعلقات 06

07 
دسی بل  32نصب وتست وراه اندازي تقویت کننده تمام کانال ..... حدود 

 به طور کامل
   6 دستگاه

00 
دسی بل  32ه تمام کانال ..... حدود نصب وتست وراه اندازي تقویت کنند

 به طور کامل
   6 دستگاه

00 
نصب وتست وراه اندازي جعبه تقسیم عبوري با یک خط عبوري وچهار 

 انشعاب به طور کامل
   15 دستگاه

02 
نصب وتست وراه اندازي جعبه تقسیم عبوري با یک خط عبوري وشش 

 انشعاب به طور کامل
   53 دستگاه

01 
وراه اندازي جعبه تقسیم عبوري با یک خط عبوري وهشت نصب وتست 

 انشعاب به طور کامل
   6 دستگاه

   35 دستگاه میانی 16به  17نصب وراه اندازي مولتی سویچ  05

   6 دستگاه انتهایی 16به  17نصب وراه اندازي مولتی سویچ  03

   6،222 مترطول اجراي کابل کواکسیال براي انتن 00

   5،522 مترطول ابل کواکسیال براي دوربیناجراي ک 02

   57 دستگاه نصب وراه اندازي دوربین مدار بسته باکس صنعتی 06

   13 دستگاه نصب وراه اندازي دوربین مدار بسته دام 07

   1 دستگاه نصب وراه انداري رك وویدئو رکوردر  00

   5 دستگاه نصب وراه اندازي سویچ شبکه 00

   3 دستگاه ترابایت 0اندازي هارد نصب ورا  122

   5 دستگاه نصب وراه اندازي مرکز کنترل اعالن حریق 121

   66 دستگاه نصب وراه اندازي شستی اعالن حریق 125

   30 دستگاه نصب وراه اندازي زنگ اعالن حریق 123

   35 دستگاه نصب وراه اندازي اژیر اعالن حري ادرس پذیر 120

   672 دستگاه اندازي دتکتور دودينصب وراه  122

   550 دستگاه نصب وراه اندازي دتکتور حرارتی 126
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 بهاي کل)ریال( بهاي واحد)ریال( مقدار واحد شـــــــرح ردیف

   7 دستگاه نصب وراه اندازي چراغ مخصوص اعالن حریق 127

   5 دستگاه نصب وراه اندازي مرکزتکرار کننده ادرس پذیر 120

   3 دستگاه نصب وراه اندازي دتکتور ترکیبی دودي وحرارتی 120

   132 دستگاه نصب وراه اندازي دتکتور  گازي 112

   131 دستگاه نصب وراه اندازي ماژول اینترفیس 111

115 
دستمزد کنده کاري وشیار در اوردن در سطوح غیر بتونی تا سطح مقطع 

 سانتی متر مربع 52
   22 مترطول

   1،322 عدد 16و13نصب براز بوش با یک عدد بوشن فلزي براي لوله هاي  113

   1،322 عدد نصب گلند برنجی با یک عدد مهره 110

   1،322 عدد دربدار 122*122نصب قوطی تقسیم چدنی چهار گوش به ابعاد  112

   5،222 عدد نصب مهره برنجی براي لوله هاي فوالدي 116

   1،322 عدد 122*122کائوچویی چها رگوش به ابعاد تقریبی  نصب جعبه تقسیم 117

110 
نصب قاب وبست آهنی و نصب ناودانی هاي عمودي سینی کابل یا انواع 

 نگهدارنده وآویز سینی کابل،نردبان کابل،لوله هاي برق و موارد مشابه
   3،222 کیلوگرم

   502 مترطول سانتی 12نصب سینی  110

   52 مترطول انتیس 02نصب سینی  152

   5 عدد سانتی  12نصب زانوي  151

   5 عدد 02نصب  زانوي  155

   6 عدد سانتی 12نصب سه راهی سینی 153

   502 عدد 02نصب نردبان کابل به عرض  150

   562 عدد نصب رابط  مستقیم سینی ویا نردبان  152

   502 عدد نصب رابط عمودي  سینی ویا نردبان  156

   52،222 عدد pg11 13 16نصب بست اسپیت فلزي  157

   0،222 عدد نسب بست کائوچویی با ریل فلزي 150

   11،222 عدد نسب بست کمربندي پالستیکی 150

   07 عدد 02*32نصب جعبه تقسیم فلزي توکار به ابعاد  132

131 
نصب قوطی کلید و پریز چهار گوش نوع مرغوب جهت اجرا در سازه غیر 

 تنیب
   122 عدد
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 بهاي کل)ریال( بهاي واحد)ریال( مقدار واحد شـــــــرح ردیف

   1،622 عدد نصب ترمینال سه خانه 135

   1،122 عدد خانه 0نصب ترمینال  133

   522 عدد 0-15نصب بست چنگکی جهت اتصال روي نردبان کابل تاسایز  130

   122 عدد 16-52ان کابل تاسایز نصب بست چنگکی جهت اتصال روي نردب 132

   22 عدد 10-52نصب بست چنگکی جهت اتصال روي نردبان کابل تاسایز  136

   1،222 مترطول رشته مالتی مود 15اجرا تست وراه اندازي کابل فیبر نوري  137

   5،222 مترطول اجرا تست وراه اندازي کابل شبکه 130

   00 عدد RJ02تایی تلفن با پورت  00نصب وتست وراه اندازي پنل  130

   6 عدد POEنصب وتست وراه اندازي اداپتور  102

   02 عدد RJ02نصب و تست وراه اندازي کانکتور  101

   1 عدد یونیت 50نصب و راه اندازي رك  105

   5 عدد یونیت 6نصب وراه اندازي رك  103

   3 عدد 022*622نصب صفحه فن به اندازه جاگیري دو فن با عرض  100

   3 عدد نصب وراه اندازي فن رك 102

   3 عدد درجه 62درجه تا  2نصب وراه اندازي ترموستات قابل تنظیم از  106

 افزوده جمع کل به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش
 

 


