
 

احذاث پل استباطی شُشک امیشالمًمىیه بٍ سایت يیالیی ي جذيل گزاسی ضلع غشبی محذيدٌ آپاستماویژه : وپر

 سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس : کارفرما

اسناد مناقصه / پاکت ب

اجزائی كارهای تهای و مقادیز فهزس 

تز اساس فهزس  تهای تجثيعی

۳۰



 

احذاث پل استباطی شُشک امیشالمًمىیه بٍ سایت يیالیی ي جذيل گزاسی ضلع غشبی محذيدٌ آپاستماویژه : وپر

 سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس : کارفرما

اسناد مناقصه / پاکت ب

(1)

تزآورد تجثيعی

پل كامل احذاث

۳۱



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی :پروژه
صفحه ١

خالصه مالی کل

فهرست بهاي رشته
جمع

پایه و غیر پایه غیر پایه پایه سال
درصد ردیف هاي
غیر پایه به جمع

کل ردیف ها
٠/٠ ١،٢١٠،۴٧١،١٨٠ابنیه ٠ ١،٢١٠،۴٧١،١٨٠ ١٣٩٧
٠/٠ ١۴٣،٢٣٠،٢٣٠تاسیسات مکانیکی ٠ ١۴٣،٢٣٠،٢٣٠ ١٣٩٧
٧/٧ ٩٠٣،۵۴۴،۶٣٠تاسیسات برقی ۶٩،۵۵٠،٠٠٠ ٨٣٣،٩٩۴،۶٣٠ ١٣٩٧
٠/٠ ٨٨،٩۴٢،٣٠۴،٣١۵تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ٠ ٨٨،٩۴٢،٣٠۴،٣١۵ ١٣٩٧

٩١،١٣٠،٠٠٠،٣۵۵۶٩،۵۵٠،٠٠٠٩١،١٩٩،۵۵٠،٣۵۵ ٠/١جمع

٩١،١٣٠،٠٠٠،٣۵۴۶٩،۵۵٠،٠٠٠٩١،١٩٩،۵۵٠،٣۵۴مبلغ برآورد هزينه اجرای کار

مشاور:
بهساز لرزه ملل

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد تجاری-

 صنعتی ارس

۳۲



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی : پروژه 

صفحه ١
خالصه مالی فهرست بهای رشته: ابنیه ١٣٩٧

درصد رديف های
غير پايه به جمع

کل رديف ها
فصل

جمع
پایه و غیر پایه غیر پایه پایه

٠/٠ ۵۴٢،١٨١،٣۴٨بتن درجا.فصل هشتم ٠ ۵۴٢،١٨١،٣۴٨

٠/٠ ١٨۴،٠۵٢،۶۵٠بتن پیش ساخته وبلوک چینی.فصل دوازدهم ٠ ١٨۴،٠۵٢،۶۵٠
٠/٠ ١۴٠،٢۵٧،٨٠٠اندودوبندکشی.فصل هیجدهم ٠ ١۴٠،٢۵٧،٨٠٠
٠/٠ ١١،٩٣۴،٣١٢حمل ونقل.فصل بیست وهشتم ٠ ١١،٩٣۴،٣١٢

٨٧٨،۴٢۶،١١٠٠٨٧٨،۴٢۶،١١٠ ٠/٠جمع

1/3000001،141،953،943باالسري
1/0600001،210،471،180ضریب منطقه اي ابنیه

١،٢١٠،۴٧١،١٨٠٠١،٢١٠،۴٧١،١٨٠ ٠/٠جمع با احتساب ضرايب

مشاور:
بهساز لرزه ملل

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

۳۳



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی : پروژه 

صفحه ٢
خالصه مالی فهرست بهای رشته: تاسیسات مکانیکی ١٣٩٧

درصد رديف های
غير پايه به جمع

کل رديف ها
فصل

جمع
پایه و غیر پایه غیر پایه پایه

٠/٠ ١٠٠،١۶١،٠٠٠لوله های فوالدی.فصل اول ٠ ١٠٠،١۶١،٠٠٠
١٠٠،١۶١،٠٠٠٠١٠٠،١۶١،٠٠٠ ٠/٠جمع

1/300000130،209،300باالسري
1/100000143،230،230ضریب منطقه اي تاسیسات مکانیکی

١۴٣،٢٣٠،٢٣٠٠١۴٣،٢٣٠،٢٣٠ ٠/٠جمع با احتساب ضرايب

مشاور:
بهساز لرزه ملل

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

۳۴



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی : پروژه 

صفحه ٣
خالصه مالی فهرست بهای رشته: تاسیسات برقی ١٣٩٧

درصد رديف های
غير پايه به جمع

کل رديف ها
فصل

جمع
پایه و غیر پایه غیر پایه پایه

٠/٠ ١٧٠،٠۴٨،٨٨٠چراغهای فضای آزاد.فصل چهارم ٠ ١٧٠،٠۴٨،٨٨٠

٠/٠ ٣۵،۵٧۴،۵٠٠کابلهای فشارضعیف.فصل هفتم ٠ ٣۵،۵٧۴،۵٠٠
٠/٠ ۵،١١۴،٠٠٠کابلشوها.فصل هشتم ٠ ۵،١١۴،٠٠٠
٠/٠ ١٩،١٠٠،٠٠٠لوله های فوالدی.فصل دوازدهم ٠ ١٩،١٠٠،٠٠٠

۶٨/۴ ٧٣،٠٩۴،٣۶٠وسایل فشارضعیف تابلویی.فصل چهاردهم ۵٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٣،٠٩۴،٣۶٠
٠/٠ ٣٨٨،٠٠٠وسایل اندازه گیری.فصل پانزدهم ٠ ٣٨٨،٠٠٠
٠/٠ ١۴،٩۶٧،٠٠٠وسایل فشار متوسط تابلویی.فصل شانزدهم ٠ ١۴،٩۶٧،٠٠٠

٠/٠ ٩١،۶٣٣،٠٠٠ترانسفورماتورهای فشارمتوسط.فصل نوزدهم ٠ ٩١،۶٣٣،٠٠٠
٠/٠ ٢٣٧،۴٠٧،٠۵۵وسایل شبکه.فصل بیستم ٠ ٢٣٧،۴٠٧،٠۵۵
٠/٠ ٢،٢٣٨،٠٠٠وسایل متفرقه.فصل بیست وهشتم ٠ ٢،٢٣٨،٠٠٠

۵٩٩،۵۶۴،٧٩۵۵٠،٠٠٠،٠٠٠۶۴٩،۵۶۴،٧٩۵ ٧/٧جمع

1/300000844،434،234باالسري
1/070000903،544،630ضریب منطقه اي تاسیسات برقی

٨٣٣،٩٩۴،۶٣٠۶٩،۵۵٠،٠٠٠٩٠٣،۵۴۴،۶٣٠ ٧/٧جمع با احتساب ضرايب

مشاور:
بهساز لرزه ملل

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

۳۵



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی : پروژه 

صفحه ۴
خالصه مالی فهرست بهای رشته: تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧

درصد رديف های
غير پايه به جمع

کل رديف ها
فصل

جمع
پایه و غیر پایه غیر پایه پایه

٠/٠ ٢۶٧،٨۵٠،٣٢٠تخریب.فصل اول ٠ ٢۶٧،٨۵٠،٣٢٠

٠/٠ ٣،٨٩۴،٣٩۴،٩٣۴عملیات زیرسازی راه، باند فرودگاه و زیر سازی را.فصل دوم ٠ ٣،٨٩۴،٣٩۴،٩٣۴
٠/٠ ٣٧۶،٩٨۶،٨٢٧زیراساس و اساس.فصل سوم ٠ ٣٧۶،٩٨۶،٨٢٧
٠/٠ ٢،٠٧١،٨۶۴،۴٠١عملیات آسفالت.فصل چهارم ٠ ٢،٠٧١،٨۶۴،۴٠١

٠/٠ ۵٢،٨٨٨،٣٠۵تجهیزات ایمنی و عالیم ترافیکی.فصل پنجم ٠ ۵٢،٨٨٨،٣٠۵
٠/٠ ١٣،٨٩۶،٣٧٢،٩۶٠ابنیه کوچک.فصل ششم ٠ ١٣،٨٩۶،٣٧٢،٩۶٠
٠/٠ ۴۴،۵٩٨،٨٣٩،۵۵٣پلهای بزرگ.فصل هفتم ٠ ۴۴،۵٩٨،٨٣٩،۵۵٣

۶۵،١۵٩،١٩٧،٣٠٠٠۶۵،١۵٩،١٩٧،٣٠٠ ٠/٠جمع

1/30000084،706،956،490باالسري
1/05000088،942،304،315ضریب منطقه اي راه و باند

٨٨،٩۴٢،٣٠۴،٣١۵٠٨٨،٩۴٢،٣٠۴،٣١۵ ٠/٠جمع با احتساب ضرايب

مشاور:
بهساز لرزه ملل

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

۳۶



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی :پروژه

صفحه ١
بتن درجا.فصل هشتم فهرست بهای واحد پايه رشته : ابنیه ١٣٩٧

)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

 ١۵٠تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و 
.کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

٠٨٠٢٠١١،٠۵۵،٠٠٠٢١۶/٣١٢٢٨،٢٠٧،٠۵٠ مترمکعب ف

تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت و محل 
.های الزم

٠٨٠۵٠١٣۴،۶٠٠١،۵٨٨/١٣۵۴،٩۴٩،٢٩٨ دسیمتر 
مکعب

ف

تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آب بندی و 
ارتقای مشخصات پایایی بتن در مخازن آب و 

.تصفیه خانه های آب و فاضالب

٠٨٠۵٠٣٢۵،٠٠٠١٠،٣۶١/٠٠٢۵٩،٠٢۵،٠٠٠ کیلوگرم ف

۵۴٢،١٨١،٣۴٨:     جمع فصل 

بتن پیش ساخته وبلوک چینی.فصل دوازدهم فهرست بهای واحد پايه رشته : ابنیه ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی 
 سانتیمتر و ۵ تا ۴پیش ساخته پرسی، به ضخامت 

 دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با ١۶به سطح تا 
.هر نوع مالت ماسه سیمان

١٢٠٩٠١٢۴٢،۵٠٠٧۵٨/٩٨١٨۴،٠۵٢،۶۵٠ مترمربع ف

١٨۴،٠۵٢،۶۵٠:     جمع فصل 

اندودوبندکشی.فصل هیجدهم فهرست بهای واحد پايه رشته : ابنیه ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

یک (تهیه مصالح و ساختن در پوش روی دیوار 
، )داخل یا خارج(، کف پنجره )طرفه یا دو طرفه

با تعبیه آب چکان، درز انبساط و قالب بندی، با 
.١:۶مالت ماسه سیمان 

١٨٠٧٠١۵،٨١۵،٠٠٠٢۴/١٢١۴٠،٢۵٧،٨٠٠ مترمکعب ف

١۴٠،٢۵٧،٨٠٠:     جمع فصل 

حمل ونقل.فصل بیست وهشتم فهرست بهای واحد پايه رشته : ابنیه ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد 
. کیلومتر٧۵ کیلومتر تا فاصله ٣٠بر

٢٨٠١٠١١،٢۵٠۵،۴٨٢/٣۵۶،٨۵٢،٩٣٨ تن - 
کیلومتر

ف

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد 
. کیلومتر١۵٠ کیلومتر تا فاصله ٧۵بر 

٢٨٠١٠٢٨۴۵۶،٠١٣/۴۶۵،٠٨١،٣٧۴ تن - 
کیلومتر

ف

١١،٩٣۴،٣١٢:     جمع فصل 

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

مشاور:
بهساز لرزه ملل

۳۷



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی :پروژه

صفحه ٢
لوله های فوالدی.فصل اول فهرست بهای واحد پايه رشته : تاسیسات مکانیکی ١٣٩٧

)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

).سه اینچ (٨٠لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  ٠١٠٣٠٨۶٣٠،٠٠٠١۵٣/٠٠٩۶،٣٩٠،٠٠٠ مترطول ف

پنج  (١٢۵لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی 
).اینچ

٠١٠٣١٠١،٢۵٧،٠٠٠٣/٠٠٣،٧٧١،٠٠٠ مترطول ف

١٠٠،١۶١،٠٠٠:     جمع فصل 

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

مشاور:
بهساز لرزه ملل

۳۸



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی :پروژه

صفحه ٣
چراغهای فضای آزاد.فصل چهارم فهرست بهای واحد پايه رشته : تاسیسات برقی ١٣٩٧

)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

 با ماژول یکپارچه LEDچراغ خیابانی و معابری 
 ٢٠٠٠و درایور مربوطه با  شار نوری حداقل 

. لومن بر وات٩٠لومن و بهره نوری 

٠۴١٢٠١٢،٨۶۵،٠٠٠٢۴/٠٠۶٨،٧۶٠،٠٠٠ عدد ف

١٣٠۴١٢٠١اضافه بهاء آیتم  ٠۴١٢٠١
a

۴،٢٢٠،٣٧٠٢۴/٠٠١٠١،٢٨٨،٨٨٠ عدد ف

١٧٠،٠۴٨،٨٨٠:     جمع فصل 

کابلهای فشارضعیف.فصل هفتم فهرست بهای واحد پايه رشته : تاسیسات برقی ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکش 
 ١×٢۵ و به مقطع NYYترموپالستیک از نوع 

.میلی مترمربع، برای نصـب در داخل ترانشه

٠٧٠١٠٧٩٧،٠٠٠٢۶/٠٠٢،۵٢٢،٠٠٠ مترطول ف

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش 
 ۴×٢/۵  و به مقطع NYYترموپالستیک از نوع 

.میلی مترمربع، برای نصـب در داخل ترانشه

٠٧٠۵٠٢۶٠،٠٠٠٩۶/٠٠۵،٧۶٠،٠٠٠ مترطول ف

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش 
 ۴×١٠  و به مقطع NYYترموپالستیک از نوع 

.میلی مترمربع، برای نصـب در داخل ترانشه

٠٧٠۵٠۵١۴٩،۵٠٠١٨٠/٠٠٢۶،٩١٠،٠٠٠ مترطول ف

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه، با روکش 
 به  مقطع NYMHYترموپالستیک از نوع 

 میلی متر مربع، برای نصـب درون لوله یا ٢×۵/١
روی سینی کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد 

.برای اتصال به مصرف  کننده های متحرک

٠٧٧١٠۴٢۵،۵٠٠١۵/٠٠٣٨٢،۵٠٠ مترطول ف

٣۵،۵٧۴،۵٠٠:     جمع فصل 

کابلشوها.فصل هشتم فهرست بهای واحد پايه رشته : تاسیسات برقی ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 
. میلی متر مربع١۶مقطع 

٠٨٠١٠۴۴۵،٣٠٠١٠/٠٠۴۵٣،٠٠٠ عدد ف

کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 
. میلی متر مربع٢۵مقطع 

٠٨٠١٠۵۴٧،٨٠٠١۵/٠٠٧١٧،٠٠٠ عدد ف

کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 
. میلی متر مربع۵٠مقطع 

٠٨٠١٠٧١٠۴،٠٠٠۶/٠٠۶٢۴،٠٠٠ عدد ف

 میلی متر مربع در ۶ تا ۴سر سیم مسی به مقطع 
.انواع مختلف

٠٨٠۵٠٢١۶،۶٠٠٢٠٠/٠٠٣،٣٢٠،٠٠٠ عدد ف

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

مشاور:
بهساز لرزه ملل

۳۹



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی :پروژه

صفحه ۴
۵،١١۴،٠٠٠:     جمع فصل 

لوله های فوالدی.فصل دوازدهم فهرست بهای واحد پايه رشته : تاسیسات برقی ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

١٢٠٢٠۵٩۵،۵٠٠٢٠٠/٠٠١٩،١٠٠،٠٠٠ .٢٩Pgلوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول ف

١٩،١٠٠،٠٠٠:     جمع فصل 

وسایل فشارضعیف تابلویی.فصل چهاردهم فهرست بهای واحد پايه رشته : تاسیسات برقی ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا 
. آمپر۶ تا ٢کندکار 

١۴٢٢٠١٢١٠،۵٠٠٨/٠٠١،۶٨۴،٠٠٠ عدد ف

کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا 
. آمپر٣٢ تا ١٠کندکار 

١۴٢٢٠٢٢٠٢،۵٠٠٩/٠٠١،٨٢٢،۵٠٠ عدد ف

کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا 
.آمپر٣٢تا ١٠کندکار 

١۴٢۴٠٢۵٩٢،۵٠٠٣/٠٠١،٧٧٧،۵٠٠ عدد ف

ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب 
از قبیل پیچ، مهره و پرچ و بست های مخصوص 

.برای نصـب کلید اتوماتیک مینیاتوری

١۴٢۵٠١٣٧،۶٠٠١/٠٠٣٧،۶٠٠ مترطول ف

 ١(کلید گردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته 
 ولـت، ۴١۵ آمپر با حداکثر ولتاژ ٢۵ ) ٢ -٠-

.قابل قطع زیر بار، بطور کامل

١۴۴۵٠٢۵۴١،۵٠٠٣/٠٠١،۶٢۴،۵٠٠ عدد ف

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم  ثابت سه پل، 
 آمپر و با قدرت قطع ١٠٠قابل قطع زیر بار، تا  

. ولت٣٨٠ کیلو آمپر در ١۴

١۴۶٢٠١٣،۵٨١،٠٠٠١/٠٠٣،۵٨١،٠٠٠ عدد ف

 ٧/۵ ولـت و ۴٠٠کـنتاکتور سـه پـــل خشـــک 
و ) ٣AC-I=A١٧( کیلــووات

)A٢۵=١AC-I ( ولت٢٢٠با بوبین .

١۴۶٩٠٣٧٣٢،۵٠٠٣/٠٠٢،١٩٧،۵٠٠ عدد ف

کنتاکت کمکی کنتاکتور، یک عدد باز و یک عدد 
.بسته

١۴۶٩٢٢٣٣٠،۵٠٠۵/٠٠١،۶۵٢،۵٠٠ عدد ف

ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترمو پالستیک 
. میلی متر مربع۶ تا ۴برای هادی هایی به مقطع 

١۴٧٨٠٢٩۵،٣٠٠١٢/٠٠١،١۴٣،۶٠٠ عدد ف

ترمینال پیچی با بدنه ای از جنـس ترمو پالستیک 
 میلی متر ١۶ تا ١٠برای هادی هایی به مقطع 

.مربع

١۴٧٨٠٣١٠٨،٠٠٠٣/٠٠٣٢۴،٠٠٠ عدد ف

 تا ١۴٧٨٠١صفحه انتهایی برای ردیفهای 
١۴٧٩٠٣.

١۴٨٠٠١١١۶،۵٠٠٢/٠٠٢٣٣،٠٠٠ عدد ف

.بسـت فلزی برای نگهداری ترمینال ها روی ریل ١۴٨١٠١١۶،٨٠٠٢/٠٠٣٣،۶٠٠ عدد ف

.ریل فلزی برای نصـب ترمینال پیچی ١۴٨٢٠١۴٧،٨٠٠١/٠٠۴٧،٨٠٠ مترطول ف

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

مشاور:
بهساز لرزه ملل

۴۰



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی :پروژه

صفحه ۵
وسایل فشارضعیف تابلویی.فصل چهاردهم فهرست بهای واحد پايه رشته : تاسیسات برقی ١٣٩٧

)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

شمـش مسی با رنگ حرارتی برای فازها و نول و 
ارت با عالیم هشداردهنده چاپی مقاوم در مقابل 
حرارت و رطوبت و محیط های نمکی، با مقاطع 

مختلف برای شینه کشی داخلی تابلوهای نوع 
ثابت فشار ضعیف یا فشار متوسط، با کلیه 
اتصاالت مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره ها، 

واشرهای تخت و فنری و واشر مخصوص 
سنجش گشتاور و بست های مخصوص، بدون 

.ایزوالتورها و افـت مصالح مربوط

١۴٨۶٠٢٣٨٩،٠٠٠١/٣۴۵٢١،٢۶٠ کیلوگرم ف

فشار ضعیف، به ) ایزوالتور(مقره تابلویی اتکایی 
شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از 

جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت 
فازها و نول، با صاعقه گیرهای استاندارد برای 

نصب روی شینه های مسی یا آلومینیومی با کلیه 
 ولت ١٠٠٠لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی 

 آمپر و با ١٠٠٠ آمپر تا ۵٠٠برای شینه های  از 
. کیلو آمپر۵٠ تا ٣٠قدرت اتصال کوتاه 

١۴٨٧٠٢٢٠٠،٠٠٠١٠/٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠ عدد ف

 سانتی متر با سطح ۴کانال پالستیکی تا عرض 
. میلی مترمربع١۶٠٠ الی ۵٠٠مقطع 

١۴٨٨٠١١۵۴،٠٠٠٢/٠٠٣٠٨،٠٠٠ متر ف

تابلوی برق ایستاده فشار ضعیف با کلیه قطعات 
فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و 

ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و 
مشخصات، تهیه شده از ورق فوالدی روغنی 

)Cold Rolled ( میلی ٢/۵  و  ٢با ضخامت 
متر شامل قفل و لوال و قالب و دستگیره و استوپر 
درب ها و صفحه مطالعه نقشه و جیب برای نقشه 

 سانتی متر، رنگ آمیزی ٢٢٠با حداکثر ارتفاع 
با ولتاژ نامی ) پخته(شده با رنگ مایع کوره ای 

. ولت۵٠٠

١۴٨٩٠١١٨٠،۵٠٠٢٠/٠٠٣،۶١٠،٠٠٠ کیلوگرم ف

١٣١۴٨٩٠١اضافه بهاء بابت آیتم  ١۴٨٩٠١
a

٢۴،٨٠٠٢٠/٠٠۴٩۶،٠٠٠ کیلوگرم ف

تابلو پیالر با کلیه متعلقات شامل کلید فیوز ، کلید 
اتوماتیک ، پریز و کلید ساخته شده از ورق 

 میلیمتر٢گالوانیزه 

١۴٩٠٠٢۵٠،٠٠٠،٠٠٠١/٠٠۵٠،٠٠٠،٠٠٠ عدد *

٧٣،٠٩۴،٣۶٠:     جمع فصل 

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

مشاور:
بهساز لرزه ملل

۴۱



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی :پروژه

صفحه ۶
وسایل اندازه گیری.فصل پانزدهم فهرست بهای واحد پايه رشته : تاسیسات برقی ١٣٩٧

)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

 هرتز، برای مدارهای فرمان ۵٠ ولتی ٢٢٠فتوسل 
.وروشنایی ساخـت داخل

١۵١٠٠١٣٨٨،٠٠٠١/٠٠٣٨٨،٠٠٠ عدد ف

٣٨٨،٠٠٠:     جمع فصل 

وسایل فشار متوسط تابلویی.فصل شانزدهم فهرست بهای واحد پايه رشته : تاسیسات برقی ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

 ٢٠برق گیر فشار متوسط از نوع سیلیکونی 
. کیلوآمپر١٠کیلوولت و 

١۶١۶٠٣١٠،٧٢٢،٠٠٠١/٠٠١٠،٧٢٢،٠٠٠ سری (٣
(عدد

ف

 آمپری با ١٠٠ کیلوولت با پایه ٢٠کات اوت فیوز 
.المان مربوط

١۶١٧٠٣۴،٢۴۵،٠٠٠١/٠٠۴،٢۴۵،٠٠٠ سری (٣
(عدد

ف

١۴،٩۶٧،٠٠٠:     جمع فصل 

ترانسفورماتورهای فشارمتوسط.فصل نوزدهم فهرست بهای واحد پايه رشته : تاسیسات برقی ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 
 هرتز، برای نصب ۵٠ ولت، ۴٠٠/٢٣١/٢٠٠٠٠

 ۵٠روی سکوی زمینی در فضای آزاد به قدرت 
.کیلو ولت آمپر

١٩٠۴٠١٩١،۶٣٣،٠٠٠١/٠٠٩١،۶٣٣،٠٠٠ دستگاه ف

٩١،۶٣٣،٠٠٠:     جمع فصل 

وسایل شبکه.فصل بیستم فهرست بهای واحد پايه رشته : تاسیسات برقی ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

 متر، با میل گرد ٩، به ارتفاع Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای ٨٠٠آج دار و تحمل کششی حدود 

.نصب در زمین های نرم

٢٠٠٣٠۴٧،٨١٩،٠٠٠١/٠٠٧،٨١٩،٠٠٠ عدد ف

پایه فلزی چراغ برق، تهیه شده از لوله سیاه با 
صفحه انتهایی، شامل برش، جوش، خم کاری 

های الزم و تعبیه محل فیوزها و پیچ اتصال زمین 
به طور کامل، با یک دسـت رنـگ ضد زنـگ و 
یک دسـت رنـگ روغنی اکلیلی مرغوب روی 

.کارهای انجام شده

٢٠٠٨٠١۶۴،۴٠٠١،٣٨۴/٠٠٨٩،١٢٩،۶٠٠ کیلوگرم ف

کلمـپ هوایی دوپیچه ازنوع مسی، برای سیمهای 
. میلی مترمربع٣۵ تا١۶هوایی به مقطع 

٢٠٢۵٠١۵١،۴٠٠٣/٠٠١۵۴،٢٠٠ عدد ف

کلمـپ هوایی دوپیچه ازنوع آلومینیومی، برای 
. میلی مترمربع٧٠ تا٣۵سیمهای هوایی به مقطع 

٢٠٢٧٠١٩٠،٩٠٠٣/٠٠٢٧٢،٧٠٠ عدد ف

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

مشاور:
بهساز لرزه ملل

۴۲



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی :پروژه

صفحه ٧
وسایل شبکه.فصل بیستم فهرست بهای واحد پايه رشته : تاسیسات برقی ١٣٩٧

)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

).سیم گیر(کلمـپ انتهایی سه پیچه  ٢٠٢٩٠١٧٩٠،۵٠٠٣/٠٠٢،٣٧١،۵٠٠ عدد ف

 میلی مترمربع، ١۶ تا١٠سیم لخـت مسی به مقطع 
.برای سیم کشی هوایی

٢٠٣٢٠١٣٩٠،۵٠٠١٨٠/٠٠٧٠،٢٩٠،٠٠٠ کیلوگرم ف

 میلی مترمربع، ٧٠ تا۵٠سیم لخـت مسی به مقطع 
.برای سیم کشی هوایی

٢٠٣٢٠٣٣٩٣،۵٠٠٢/٢٣٨٧٧،۵٠۵ کیلوگرم ف

سیم هوایی آلومینیومی باویابدون مغزفوالدی 
، برای سیم ٢١۵BS یا ٠۴٨٢٠۴DIN مطابق با

. میلی مترمربع٧٠ تا٣۵کشی هوایی به مقطع 

٢٠٣٣٠١١۵۵،٠٠٠٠/۴١۶٣،۵۵٠ کیلوگرم ف

اتصال زمین، شامل یک عدد صفحه مسی به ابعاد 
 میلی متر، با پیچ و مهره و بست ۵×۵٠٠×۵٠٠

 کیلوگرم ذغال ٢۵ کیلو گرم نمک و ١۵های الزم، 
 متر در هر نوع زمین جز ١۵با چاه کنی تا عمق 

.زمین سنگی

٢٠۴١٠٢٢٠،٢۴٧،٠٠٠٣/٠٠۶٠،٧۴١،٠٠٠ دستگاه ف

 و ۵×٣٠ و ۴×٢۵ و ٢/۵×٢٠تسمه گالوانیزه گرم 
  میلی متر با سوراخ کاریهای ۵×۵٠ و ۴×۴٠ 

.الزم

٢٠۴۴٠١٩۴،۶٠٠٣٠/٠٠٢،٨٣٨،٠٠٠ کیلوگرم ف

پیچ و مهره گالوانیزه به قطرهای مختلـف و به 
. سانتی متر۴۵ تا ۵طول 

٢٠۴۵٠١٩۶،٠٠٠١٠/٠٠٩۶٠،٠٠٠ کیلوگرم ف

 میلی متر از طرفین زده ١۵٠-۴۵٠×١۶پیچ دوسر 
 میلی ٣×۵٠ ×۵٠شده، با چهار عدد واشر مربع 

.متری گالوانیزه

٢٠۴۶٠١٩۴،۵٠٠٢٠/٠٠١،٨٩٠،٠٠٠ کیلوگرم ف

٢٣٧،۴٠٧،٠۵۵:     جمع فصل 

وسایل متفرقه.فصل بیست وهشتم فهرست بهای واحد پايه رشته : تاسیسات برقی ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

قاب وبسـت آهنی، برای نصـب 
ترانسفورماتورهای هوایی یا چراغ های توکار یا 
متعلقات نصـب ناودانی های عمودی سینی کابل 

یا انواع نگهدار و آویز سینی کابل، نردبان کابل، 
لوله های برق و موارد مشابه، که از پروفیلهای 
مختلـف یا نبشی و یا تسمه و میلگرد ساخته 

شده، با پیچ و مهره الزم برای تنظیم، مطابق آنچه 
در نقشه های مربوط پیش بینی شده، با یک 

.دسـت رنـگ ضد زنـگ

٢٨١٩٠١٧۴،۶٠٠٣٠/٠٠٢،٢٣٨،٠٠٠ کیلوگرم ف

٢،٢٣٨،٠٠٠:     جمع فصل 

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

مشاور:
بهساز لرزه ملل

۴۳



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی :پروژه

صفحه ٨
تخریب.فصل اول فهرست بهای واحد پايه رشته : تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧

)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

)بر حسب حجم بتن( تخریب هر نوع بتن  ١٠۴٢،٢٧٣،٠٠٠١١٧/٨۴٢۶٧،٨۵٠،٣٢٠ متر مکعب ف

٢۶٧،٨۵٠،٣٢٠:     جمع فصل 

عملیات زیرسازی راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آ.فصل دوم فهرست بهای واحد پايه رشته : تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

لجن برداری، حمل به محل دپو و پخش و 
تسطیح

٢٠٣۵٠،٩٠٠١،٢۶٧/٠۵۶۴،۴٩٢،٨۴۵ متر مکعب ف

خاک برداری در زمینهای خاکی حمل به محل 
دپو و پخش و تسطیح

٢٠۴١۶٩،۵۵٠١۵،٢٢١/٩٧٢،۵٨٠،٨٨۵،٠١۴ متر مکعب ف

خاکبرداری در زمینهای سنگی با ماشین، حمل به 
محل دپو و پخش و تسطیح

٢٠۵۶٠،٠٠٠٩،٣۵٣/۶٢۵۶١،٢١٧،٢٠٠ متر مکعب ف

خاکبرداری در زمینهای سنگی با ماشین، حمل به 
محل دپو و پخش و تسطیح

٢٠۵٩،۶٢٠۵،٧٨٠/٠٠۵۵،۶٠٣،۶٠٠ متر مکعب ف

خاکبرداری در زمینهای سنگی با چکش 
هیدرولیکی حمل به محل دپو و پخش و تسطیح

٢٠٧٢۵٢،۵٠٠٩١٠/٠٧٢٢٩،٧٩٢،۶٧۵ متر مکعب ف

تهیه مصالح از محل قرضه، حمل، آب پاشی و 
اجرای خاکریزی سنگی و تراکم وقتی که 

ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن 
. سانتیمتر باشد۶٠حداکثر 

٢١١۶٩،۶٢٠۵،٧٨٠/٠٠۴٠٢،۴٠٣،۶٠٠ متر مکعب ف

٣،٨٩۴،٣٩۴،٩٣۴:     جمع فصل 

زیراساس و اساس.فصل سوم فهرست بهای واحد پايه رشته : تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

تهیه، حمل و پخش و آب پاشی و تراکم مصالح 
زیراساس طبق مشخصات فنی

٣٠١١١٧،۶٠٠٨٣٠/۴١٩٧،۶۵۶،٢١۶ متر مکعب ف

تهیه، حمل و پخش و آب پاشی و تراکم مصالح 
اساس طبق مشخصات فنی

٣٠٢١٩٣،٨۶٠۴١۵/٢١٨٠،۴٩٢،۶١١ متر مکعب ف

تهیه مصالح تونان برای روسازی راههای 
انحرافی، بارگیری ، حمل ، پخش ، آب پاشی 

 ١٠٠تسطیح، پروفیله کردن و کوبیدن با تراکم 
.درصد طبق مشخصات فنی

٣٠٣٧۴،٠٠٠٢،۶٨٧/٠٠١٩٨،٨٣٨،٠٠٠ متر مکعب ف

٣٧۶،٩٨۶،٨٢٧:     جمع فصل 

عملیات آسفالت.فصل چهارم فهرست بهای واحد پايه رشته : تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

مشاور:
بهساز لرزه ملل

۴۴



).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی :پروژه

صفحه ٩
عملیات آسفالت.فصل چهارم فهرست بهای واحد پايه رشته : تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧

)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

)پریمکت( تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی ۴٠١٢٠،٨٠٠٣،٢٧١/٢٩۶٨،٠۴٢،٨٣٢ کيلوگرم ف

)تک کت( تهیه مصالح و اجرای اندود سطحی ۴٠٢٢١،١٠٠٣،٠٢٢/٩٩۶٣،٧٨۵،٠٨٩ کيلوگرم ف

تهیه، حمل، پخش و تراکم آسفالت بیندر ۴٠٣٢۵،٠٠٠۵٠،۶١١/۴۵١،٢۶۵،٢٨۶،٢۵٠ متر مربع 
سانتي متر

ف

تهیه، حمل، پخش و تراکم آسفالت توپکا ۴٠۴٢۶،۶٠٠٢۵،٣۶۶/۵۵۶٧۴،٧۵٠،٢٣٠ متر مربع 
سانتي متر

ف

٢،٠٧١،٨۶۴،۴٠١:     جمع فصل 

تجهیزات ایمنی و عالیم ترافیکی.فصل پنجم فهرست بهای واحد پايه رشته : تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

تهیه، حمل و نصب گاردریل ۵٠١۵٣،٧٠٠٧۶٢/۶۵۴٠،٩۵۴،٣٠۵ کيلوگرم ف

خط کشی راه ۵٠٣١٠،٢٠٠،٠٠٠١/١٧١١،٩٣۴،٠٠٠ کيلومتر ف

۵٢،٨٨٨،٣٠۵:     جمع فصل 

ابنیه کوچک.فصل ششم فهرست بهای واحد پايه رشته : تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

وزنی غیر ) یا هدایت آب ( ساخت دیوار حائل 
 متر۶ تا ۴مسلح به ارتفاع 

۶۴١9،539/99١٣،٨٩۶،٣٧٢،٩۶٠ متر مکعب ف

١٣،٨٩۶،٣٧٢،٩۶٠:     جمع فصل 

پلهای بزرگ.فصل هفتم فهرست بهای واحد پايه رشته : تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

شمع، فنداسیون، کوله، : اجرای کامل پل شامل
ستون، سرستون، تیرهای پیش ساخته و دال

٧٠١2،121/00۴٣،۶٧٠،۵٨٨،٧٧۴ متر مریع ف

تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه با 
پروفیلهای توخالی ، نبشی ، ناودانی، و مانند آنها 

.بصورت کامل طبق مشخصات فنی

٧٠٢۵٨،۵٧١١۵،٨۴٨/٣٠٩٢٨،٢۵٠،٧٧٩ کیلوگرم ف

۴۴،۵٩٨،٨٣٩،۵۵٣:     جمع فصل 

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

مشاور:
بهساز لرزه ملل

۴۵

1،۴۵۶،۶۴٣

20،589،622/00



صفحه ١ از ۵

:مقدار حمل مصالح 

:تاريخ قرارداد:پروژه

:شماره قرارداد

مسافت شرح حاصلرديف فهرست بها )ريال(بهاي واحد مقدار

ویالیی پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت

برآورد

ضريب
برآوردمصرفي در رديفهاي ابنیه) تن(سیمان

شماره (١) ١٠٣٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

٧۵<  34/551،250/0045/001/001،943،437/00 Km <,Km٣٠حمل در جاده آسفالت  280101

34/55845/0028/001/00817،453/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده آسفالت  280102

34/55845/001/001/3037،953/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده شنی  280102

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(آب

شماره (١) ٣٫۵٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

4،893/085،310/002/501/0064،955،637/00  >Km١حمل در جاده آسفالت   030910

4،893/085،310/001/001/0025،982،255/00  >Km١حمل در جاده شنی   030910

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(آسفالت

شماره (١) ٧٫۵٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

911/742،820/006/501/0016،712،194/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده آسفالت  151201

911/742،820/001/001/303،342،439/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده شنی  151201

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(اساس

شماره (١) ٢٫٨٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

415/212،820/001/801/002،107،606/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده آسفالت  141901

415/212،820/001/001/301،522،160/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده شنی  141901

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(تونان

شماره (١) ٢٫٨٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

2،687/002،820/001/801/0013،639،212/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده آسفالت  141901

2،687/002،820/001/001/309،850،542/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده شنی  141901

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(خاک

شماره (١) ٢٫٨٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

27،684/6717،100/001/001/00473،407،857/00  >٠٫١ Km <,Km٠٫٠٢حمل در جاده آسفالت  030901

٠٫۵<  27،684/671،460/004/001/00161،678،473/00 Km <,Km٠٫١حمل در جاده آسفالت  030902

27،684/672،820/002/301/00179،562،770/00  >١٠ Km٠٫۵,> Kmحمل در جاده آسفالت  030903

27،684/672،820/001/001/30101،492،000/00  >١٠ Km٠٫۵,> Kmحمل در جاده شنی  030903

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) تن(سیمان

شماره (١) ١٠٣٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

٧۵<  3،460/921،250/0045/001/00194،676،750/00 Km <,Km٣٠حمل در جاده آسفالت  200101

3،460/92845/0028/001/0081،885،367/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده آسفالت  200102

3،460/92845/001/001/303،801،821/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده شنی  200102

۴۶



صفحه ٢ از ۵

:مقدار حمل مصالح 

:تاريخ قرارداد:پروژه

:شماره قرارداد

مسافت شرح حاصلرديف فهرست بها )ريال(بهاي واحد مقدار

ویالیی پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت

برآورد

ضريب
برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) تن(فوالد

شماره (١) ٧۶٢٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

٧۵<  60/981،250/0045/001/003،430،125/00 Km <,Km٣٠حمل در جاده آسفالت  200101

60/98845/0075/001/003،864،608/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده آسفالت  200102

60/98530/00150/001/004،847،910/00  >٣٠٠ Km <,Km١۵٠حمل در جاده آسفالت  200103

60/98440/00150/001/004،024،680/00  >Km ۴۵٠ <,Km٣٠٠حمل در جاده آسفالت  200104

60/98375/00300/001/006،860،250/00  >٧۵٠ Km <,Km۴۵٠حمل در جاده آسفالت  200105

60/98315/0012/001/00230،504/00  >Km٧۵٠حمل در جاده آسفالت   200106

60/98315/001/001/3024،971/00  >Km٧۵٠حمل در جاده شنی   200106

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) تن(میلگرد

شماره (١) ١٣١٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

٧۵<  886/621،250/0045/001/0049،872،375/00 Km <,Km٣٠حمل در جاده آسفالت  200101

886/62845/0056/001/0041،954،858/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده آسفالت  200102

886/62845/001/001/30973،952/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده شنی  200102

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) تن(قیر خالص

شماره (١) ١٣١٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

٧۵<  90/412،160/0045/001/008،787،852/00 Km <,Km٣٠حمل در جاده آسفالت  200201

90/411،510/0056/001/007،645،070/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده آسفالت  200202

90/411،510/001/001/30177،475/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده شنی  200202

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(مصالح سنگی آسفالت

شماره (١) ١٣٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ٠٫٣٠٠٠ شنی 

759/792،820/009/001/0019،283،470/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده آسفالت  151201

759/792،380/003/001/005،424،901/00  >٣٠ Km <,Km١٠حمل در جاده آسفالت  151202

759/792،380/000/301/30705،237/00  >٣٠ Km <,Km١٠حمل در جاده شنی  151202

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(سنگ الشه

شماره (١) ١٠٫۵٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ٢٫٠٠٠٠ شنی 

9،640/803،300/009/001/00286،331،760/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده آسفالت  060701

9،640/802،920/000/501/0014،075،568/00  >٣٠ Km <,Km١٠حمل در جاده آسفالت  060702

9،640/802،920/002/001/3073،192،954/00  >٣٠ Km <,Km١٠حمل در جاده شنی  060702

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(ماسه فصل ششم راه و باند

شماره (١) ٨٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

۴۷



صفحه ٣ از ۵

:مقدار حمل مصالح 

:تاريخ قرارداد:پروژه

:شماره قرارداد

مسافت شرح حاصلرديف فهرست بها )ريال(بهاي واحد مقدار

ویالیی پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت

برآورد

ضريب
2،224/803،300/007/001/0051،392،880/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده آسفالت  060701

2،224/803،300/001/001/309،544،392/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده شنی  060701

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(ماسه فصل دوازدهم راه و باند

شماره (١) ٨٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

3،210/923،300/007/001/0074،172،252/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده آسفالت  121001

3،210/923،300/001/001/3013،774،847/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده شنی  121001

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(شن وماسه فصل سیزدهم راه و باند

شماره (١) ٨٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

832/422،820/007/001/0016،431،971/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده آسفالت  131501

832/422،820/001/001/303،051،652/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده شنی  131501

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(شن فصل دوازدهم راه و باند

شماره (١) ٨٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

5،137/463،300/007/001/00118،675،326/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده آسفالت  121001

5،137/463،300/001/001/3022،039،703/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده شنی  121001

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) تن(جدول بتنی

شماره (١) ١٣١٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

٧۵<  32/801،250/0045/001/001،845،000/00 Km <,Km٣٠حمل در جاده آسفالت  200101

32/80845/0056/001/001،552،096/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده آسفالت  200102

32/80845/001/001/3036،031/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده شنی  200102

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(مصالح حاصل از تخریب

شماره (١) ۴٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٣٠٠٠ شنی 

117/8417،100/001/001/002،015،064/00  >٠٫١ Km <,Km٠حمل در جاده آسفالت  030901

٠٫۵<  117/841،460/004/001/00688،186/00 Km <,Km٠٫١حمل در جاده آسفالت  030902

117/842،820/003/501/001،163،081/00  >١٠ Km٠٫۵,> Kmحمل در جاده آسفالت  030903

117/842،820/001/301/30561،602/00  >١٠ Km٠٫۵,> Kmحمل در جاده شنی  030903

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) تن(قیر امولسیون از پاالیشگاه

شماره (١) ١٣١٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

٧۵<  1/062،160/0045/001/30133،942/00 Km <,Km٣٠حمل در جاده آسفالت  200201

1/061،510/0056/001/30116،524/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده آسفالت  200202

1/061،510/001/001/692،705/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده شنی  200202

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) تن(قیر ام سی دو از پاالیشگاه

شماره (١) ١٣١٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

۴۸



صفحه ۴ از ۵

:مقدار حمل مصالح 

:تاريخ قرارداد:پروژه

:شماره قرارداد

مسافت شرح حاصلرديف فهرست بها )ريال(بهاي واحد مقدار

ویالیی پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت

برآورد

ضريب
٧۵<  5/582،160/0045/001/00542،376/00 Km <,Km٣٠حمل در جاده آسفالت  200201

5/581،510/0056/001/00471،845/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده آسفالت  200202

5/581،510/001/001/3010،954/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده شنی  200202

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) تن(قیر ام سی دو از محل ذخیره

شماره (١) ٧٫۵٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

5/582،160/006/501/40109،680/00  >٣٠ Km <,Km١حمل در جاده آسفالت  200201

5/582،160/001/001/8221،936/00  >٣٠ Km <,Km١حمل در جاده شنی  200201

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(سنگ قلوه

شماره (١) ٢٫٨٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

9،962/473،300/001/801/0059،177،072/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده آسفالت  060701

9،962/473،300/001/001/3042،738،996/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده شنی  060701

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(خاک فصل دوم راه و باند

شماره (١) ٢٫٨٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

495/0017،100/001/001/008،464،500/00  >٠٫١ Km <,Km٠حمل در جاده آسفالت  030901

٠٫۵<  495/001،460/004/001/002،890،800/00 Km <,Km٠٫١حمل در جاده آسفالت  030902

495/002،820/002/301/003،210،570/00  >١٠ Km٠٫۵,> Kmحمل در جاده آسفالت  030903

495/002،820/001/001/301،814،670/00  >١٠ Km٠٫۵,> Kmحمل در جاده شنی  030903

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) تن(قیر امولسیون از محل ذخیره

شماره (١) ٧٫۵٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی

1/062،160/006/501/8227،086/00  >٣٠ Km <,Km١حمل در جاده آسفالت  200201

1/062،160/001/002/375،417/00  >٣٠ Km <,Km١حمل در جاده شنی  200201

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) تن(گاردریل

شماره (١) ٧۶٢٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

٧۵<  0/761،250/0045/001/0042،750/00 Km <,Km٣٠حمل در جاده آسفالت  200101

0/76845/0075/001/0048،165/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده آسفالت  200102

0/76530/00150/001/0060،420/00  >٣٠٠ Km <,Km١۵٠حمل در جاده آسفالت  200103

0/76440/00150/001/0050،160/00  >Km ۴۵٠ <,Km٣٠٠حمل در جاده آسفالت  200104

0/76375/00300/001/0085،500/00  >٧۵٠ Km <,Km۴۵٠حمل در جاده آسفالت  200105

0/76315/0012/001/002،873/00  >Km٧۵٠حمل در جاده آسفالت   200106

0/76315/001/001/30311/00  >Km٧۵٠حمل در جاده شنی   200106

برآوردمصرفي در رديفهاي ابنیه) تن(کفپوش بتنی

شماره (١) ١٣١٫٠٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

۴۹



صفحه ۵ از ۵

:مقدار حمل مصالح 

:تاريخ قرارداد:پروژه

:شماره قرارداد

مسافت شرح حاصلرديف فهرست بها )ريال(بهاي واحد مقدار

ویالیی پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت

برآورد

ضريب
٧۵<  87/281،250/0045/001/004،909،500/00 Km <,Km٣٠حمل در جاده آسفالت  280101

87/28845/0056/001/004،130،090/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده آسفالت  280102

87/28845/001/001/3095،877/00  >١۵٠ Km٧۵,> Kmحمل در جاده شنی  280102

برآوردمصرفي در رديفهاي راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن) متر مکعب(زیر اساس

شماره (١) ٢٫٨٠٠٠ آسفالت شماره (٢) ١٫٠٠٠٠ شنی 

830/412،820/001/801/004،215،161/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده آسفالت  141901

830/412،820/001/001/303،044،283/00  >١٠ Km <,Km١حمل در جاده شنی  141901

۵۰



 

احذاث پل استباطی شُشک امیشالمًمىیه بٍ سایت يیالیی ي جذيل گزاسی ضلع غشبی محذيدٌ آپاستماویژه : وپر

 سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس : کارفرما

اسناد مناقصه / پاکت ب

(2)

تزآورد تجثيعی

خاكثزداری و جذول گذاری محذود  آپارتثانی

۵۱



گذاری قسمتی از معابر ضلع غربی محدوده آپارتمانی .عملیات خاکی و جدول  :پروژه
صفحه ١

خالصه مالی کل

فهرست بهاي رشته
جمع

پایه و غیر پایه غیر پایه پایه سال
درصد ردیف هاي
غیر پایه به جمع

کل ردیف ها
٠/٠ ٢،۶٢۶،٣٠۵،۶٢١ابنیه ٠ ٢،۶٢۶،٣٠۵،۶٢١ ١٣٩٧
٠/٠ ٧٧،٠۵٠،۶٧۶،٧٩٩تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ٠ ٧٧،٠۵٠،۶٧۶،٧٩٩ ١٣٩٧

٧٩،۶٧۶،٩٨٢،۴٢٠٠٧٩،۶٧۶،٩٨٢،۴٢٠ ٠/٠جمع

٧٩،۶٧۶،٩٨٢،۴١٩٠٧٩،۶٧۶،٩٨٢،۴١٩مبلغ برآورد هزينه اجرای کار

مشاور:
بهساز لرزه ملل

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد تجاری-

 صنعتی ارس

۵۲



گذاری قسمتی از معابر ضلع غربی محدوده آپارتمانی .عملیات خاکی و جدول  : پروژه 

صفحه ١
خالصه مالی فهرست بهای رشته: ابنیه ١٣٩٧

درصد رديف های
غير پايه به جمع

کل رديف ها
فصل

جمع
پایه و غیر پایه غیر پایه پایه

٠/٠ ١،٧٣۴،۵۴٢،٧۵٠عملیات بنایی باسنگ.فصل چهارم ٠ ١،٧٣۴،۵۴٢،٧۵٠

٠/٠ ٣۵،٣٩٠،۴٢٠بتن درجا.فصل هشتم ٠ ٣۵،٣٩٠،۴٢٠
٠/٠ ١٣٢،٧۵۶،۴۵٠اندودوبندکشی.فصل هیجدهم ٠ ١٣٢،٧۵۶،۴۵٠
٠/٠ ٣،١٩٢،۵۴٣حمل ونقل.فصل بیست وهشتم ٠ ٣،١٩٢،۵۴٣

١،٩٠۵،٨٨٢،١۶٣٠١،٩٠۵،٨٨٢،١۶٣ ٠/٠جمع

1/3000002،477،646،812باالسري
1/0600002،626،305،621منطقه ابنیه

٢،۶٢۶،٣٠۵،۶٢١٠٢،۶٢۶،٣٠۵،۶٢١ ٠/٠جمع با احتساب ضرايب

مشاور:
بهساز لرزه ملل

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

۵۳



گذاری قسمتی از معابر ضلع غربی محدوده آپارتمانی .عملیات خاکی و جدول  : پروژه 

صفحه ٢
خالصه مالی فهرست بهای رشته: تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧

درصد رديف های
غير پايه به جمع

کل رديف ها
فصل

جمع
پایه و غیر پایه غیر پایه پایه

٠/٠ ۵۶٢،٣۵۵،٠۴٠تخریب.فصل اول ٠ ۵۶٢،٣۵۵،٠۴٠

٠/٠ ٨،٧٢٨،٧١۶،٣٠٣عملیات زیرسازی راه، باند فرودگاه و زیر سازی را.فصل دوم ٠ ٨،٧٢٨،٧١۶،٣٠٣
٠/٠ ۴٧،١۵۶،٣١٠،٩٢٧ابنیه کوچک.فصل ششم ٠ ۴٧،١۵۶،٣١٠،٩٢٧

۵۶،۴۴٧،٣٨٢،٢٧٠٠۵۶،۴۴٧،٣٨٢،٢٧٠ ٠/٠جمع

1/30000073،381،596،951باالسري
1/05000077،050،676،799منطقه راه و باند

٧٧،٠۵٠،۶٧۶،٧٩٩٠٧٧،٠۵٠،۶٧۶،٧٩٩ ٠/٠جمع با احتساب ضرايب

مشاور:
بهساز لرزه ملل

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

۵۴



گذاری قسمتی از معابر ضلع غربی محدوده آپارتمانی .عملیات خاکی و جدول  :پروژه

صفحه ١
عملیات بنایی باسنگ.فصل چهارم فهرست بهای واحد پايه رشته : ابنیه ١٣٩٧

)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

بنایی فرش کف با سنگ الشه، با ضخامت متوسط 
.١:۵ سانتیمتر با مالت ماسه سیمان ١٠

٠۴٠۴٠٢٢٨١،٠٠٠۶،١٧٢/٧۵١،٧٣۴،۵۴٢،٧۵٠ مترمربع ف

١،٧٣۴،۵۴٢،٧۵٠:     جمع فصل 

بتن درجا.فصل هشتم فهرست بهای واحد پايه رشته : ابنیه ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی در صورت 
.لزوم

٠٨٠٣٠٨٣١،۶٠٠١،١١٩/٩۵٣۵،٣٩٠،۴٢٠ مترمربع ف

٣۵،٣٩٠،۴٢٠:     جمع فصل 

اندودوبندکشی.فصل هیجدهم فهرست بهای واحد پايه رشته : ابنیه ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

یک (تهیه مصالح و ساختن در پوش روی دیوار 
، )داخل یا خارج(، کف پنجره )طرفه یا دو طرفه

با تعبیه آب چکان، درز انبساط و قالب بندی، با 
.١:۶مالت ماسه سیمان 

١٨٠٧٠١۵،٨١۵،٠٠٠٢٢/٨٣١٣٢،٧۵۶،۴۵٠ مترمکعب ف

١٣٢،٧۵۶،۴۵٠:     جمع فصل 

حمل ونقل.فصل بیست وهشتم فهرست بهای واحد پايه رشته : ابنیه ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد 
. کیلومتر٧۵ کیلومتر تا فاصله ٣٠بر

٢٨٠١٠١١،٢۵٠١،٧٧٣/۴۵٢،٢١۶،٨١٣ تن - 
کیلومتر

ف

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد 
. کیلومتر١۵٠ کیلومتر تا فاصله ٧۵بر 

٢٨٠١٠٢٨۴۵١،١۵۴/٧١٩٧۵،٧٣٠ تن - 
کیلومتر

ف

٣،١٩٢،۵۴٣:     جمع فصل 

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

مشاور:
بهساز لرزه ملل

۵۵



.عملیات خاکی و جدول گذاری قسمتی از معابر ضلع غربی محدوده آپارتمانی :پروژه

صفحه ٢
تخریب.فصل اول فهرست بهای واحد پايه رشته : تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧

)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

برحسب حجم ( تخریب آسفالت با هر ضخامت 
)آسفالت کنده شده یا تراشیده شده

١٠۶٣۵٠،٧٨۴۴٧٢/۵٠١۶۵،٧۴۵،۴۴٠ متر مکعب ف

.تخریب جدول با بتن زیر و اطراف جدول ١٠٧٢۴٧،٨٨١١،۶٠٠/٠٠٣٩۶،۶٠٩،۶٠٠ متر طول ف

۵۶٢،٣۵۵،٠۴٠:     جمع فصل 

عملیات زیرسازی راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آ.فصل دوم فهرست بهای واحد پايه رشته : تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

بستر سازی بدون نیاز به الیه تقویتی، شامل 
اقداماتی از قبیل بوته کنی، برداشت خاک نباتی، 

در صورت نیاز شخم زدن، آب پاشی و تراکم 
بستر با هر میزان کوبیدگی ،

٢٠١٩،١۵٠٢۶٩،٨٧۶/۵۶٢،۴۶٩،٣٧٠،۵٢۴ متر مربع ف

خاک برداری در زمینهای خاکی حمل به محل 
دپو و پخش و تسطیح

٢٠۴۵٢،١۴۴۴۵،۴٧۴/٠٠٢،٣٧١،١٩۶،٢۵۶ متر مکعب ف

خاکبرداری در زمینهای خاکی حمل به محل 
 درصد٨۵خاکریزی و پخش، آب پاشی و تراکم 

٢٠٨٧٢،۶٠۵۵٠،۵۶۴/۴٠٣،۶٧١،٢٢٨،٢۶٢ متر مکعب ف

 ۵ به ازای هر ٢٠٩ و ٢٠٨اضافه بها به ردیفهای 
درصد که به درصد تراکم اضافه می شود

٢١٠۴،٢٩٠۵٠،۵۶۴/۴٠٢١۶،٩٢١،٢٧۶ متر مکعب ف

٨،٧٢٨،٧١۶،٣١٨:     جمع فصل 

ابنیه کوچک.فصل ششم فهرست بهای واحد پايه رشته : تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧
)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

۶٠١٣،٠١١،٢٧٣۴٨٩/۶٠١،۴٧۴،٣١٩،٢۶١ متر١ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه  متر مربع ف

۶١٠۵،٢٣٩،۴٠۵١،۵٩٣/٠٠٨،٣۴۶،٣٧٢،١۶۵ متر١٠ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه  متر مربع ف
ساخت دیوار حائل (یا هدایت آب) وزنی غیر مسلح 

به ارتفاع 2  تا 4 متر
6402،969،7662953/99٨،٧٧٢،۶٨٨،٧٠۴   ف متر مکعب

حداقل ( تهیه، حمل و نصب کانیوی آبرو 
مقاومت فشاری استوانه ای استاندارد جداول 

همراه با قالب )  کیلوگرم بر سانتی متر مربع٢٨٠
بندی ، اجرای بتن مگر، ماهیچه پشت بند ، پر 

.کردن درز مابین جداول و بند کشی

۶۴۶۶٣٧،۶٨۵١۶،٧۶٧/٠٠١٠،۶٩٢،٠۶۴،٣٩۵ متر طول ف

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

مشاور:
بهساز لرزه ملل

۵۶
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صفحه ٣
ابنیه کوچک.فصل ششم فهرست بهای واحد پايه رشته : تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧

)ریال(بهای کل  مقدار )ریال( بهای واحد شرح واحدشماره

حداقل ( تهیه، حمل و نصب کانیوی داخل گذر
مقاومت فشاری استوانه ای استاندارد جداول 

همراه با قالب )  کیلوگرم بر سانتی متر مربع٢٨٠
بندی ، اجرای بتن مگر، ماهیچه پشت بند ، پر 

.کردن درز مابین جداول و بند کشی

۶۴٧٧۵۴،۴۴٩٧١٧/٠٠۵۴٠،٩٣٩،٩٣٣ متر طول ف

( تهیه، حمل و نصب کانیوی آبرو با بتن وسط 
حداقل مقاومت فشاری استوانه ای استاندارد 

همراه با )  کیلوگرم بر سانتی متر مربع٢٨٠جداول 
قالب بندی ، اجرای بتن مگر، ماهیچه پشت بند ، 

.پر کردن درز مابین جداول و بند کشی

۶۴٨۶٨٢،۵٧٩١،۵٨٠/٠٠١،٠٧٨،۴٧۴،٨٢٠ متر طول ف

تهیه، حمل و نصب جدول بتنی پیش ساخته 
حداقل مقاومت فشاری (  سانتی متری ۴٠پرسی 

 کیلوگرم بر ٢٨٠استوانه ای استاندارد جداول 
همراه با قالب بندی ، اجرای بتن ) سانتی متر مربع

مگر، ماهیچه پشت بند ، پر کردن درز مابین 
.جداول و بند کشی

۶۴٩٣١٩،٠٨۶٢۴،٩٢٧/٠٣٧،٩۵٣،٨۶۶،٢٩۵ متر طول ف

تهیه، حمل و نصب جدول بتنی پیش ساخته 
حداقل مقاومت فشاری (  سانتی متری ۵٠پرسی 

 کیلوگرم بر ٢٨٠استوانه ای استاندارد جداول 
همراه با قالب بندی ، اجرای بتن ) سانتی متر مربع

مگر، ماهیچه پشت بند ، پر کردن درز مابین 
.جداول و بند کشی

۶۵٠۴۶١،١١٠١۴،۵١١/٠٠۶،۶٩١،١۶٧،٢١٠ متر طول ف

ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه ١ متر بدون دال  ۶۵١١،٣٧۵،٣۵٨١،١۶٨/٠٠١،۶٠۶،۴١٨،١۴۴ ف

۴٧،١۵۶،٣١٠،٩٢٧:     جمع فصل 

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی ارس

مشاور:
بهساز لرزه ملل

۵۷
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