
(ريال)بهای کل (ريال)بهای واحد مقدارواحدشرحشماره

10503
تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص 

 سانتیمتر و به طول 3آسفالت تراش و بارگیری، به ضخامت تا 

 متر50بیش از 

  M210,00038,200382,000,000

10504
 به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت 010503اضافه بها به ردیف 

.کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود) سانتیمتر3مازاد بر 
  M240,0009,460378,400,000

34101
 15شخم زدن هر نوع زمین با وسیله مكانیكي، به عمق تا 

.سانتیمتر
  M2500,0002,6801,340,000,000

34401
 50 و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله Iخاکبرداری در زمین نوع 

.متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن
  M3150,000٩٠،٦٠٠13,590,000,000

35101
خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی 

.بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی (خاکي و سنگي)
M3150,000٢٨٨،٠٠٠43,200,000,000

35202

تسطیح، آبپاشي و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و 

 15 درصد به هر روش، تا عمق 100 تا 95مانند آنها با تراکم 

.سانتیمتر

 M2500,000٧،٥٥٠3,775,000,000

35302

پخش، آبپاشي، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن قشرهای 

 درصد به هر ضخامت مطابق با 100 تا 95خاکریزی، با تراکم 

.مشخصات

 M3150,000١١٠،٥٠٠16,575,000,000

140402

تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا 

فاصله یک کیلومتری معدن و بارندازی در محل مصرف، وقتي 

 درصد مصالح 75 میلیمتر باشد و حداقل 38دانخ بندی صفر تا 

. در دو جبهه شكسته شود4مانده روی الک نمره 

M375,000٨٠٤،٥٠٠60,337,500,000

140704

رطوبت دهي، پخش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به ضخامت 

 درصد تراکم به روش آشتو 100 سانتیمتر با 15 تا 10بیش از 

.اصالحي

M375,000١٩٢،٠٠٠14,400,000,000

140705
 چنانچه از گریدر به جای 140704 و 140703کسر بها به ردیف 

.فینیشر استفاده شود
M375,000-١٩،٢٠٠-1,440,000,000

KG600,000١٤٧،٥٠٠88,500,000,000.با قیر محلول (پریمكت)تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی 150101

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بلوارهای خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و 

سایرمعابر سطح شهر



150603

تهیه و اجرای بتن آسفالتي با سنگ شكسته از مصالح رودخانه ای 

، (بیندر)برای قشر آستر  (PG)و قیر مناسب از رده عملكردی 

 میلیمتر باشد، به ازای هر 25هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا 

.سانتیمتر ضخامت آسفالت

     M2 2,500,000155,500388,750,000,000

150702

 تا 150601، 150502، 150505اضافه بها به ردیف های  

 هرگاه از مصالح سنگ کوهي به 150612 و 150806، 150606

.جای مصالح رودخانه ای استفاده شود

 M22,500,0003,0007,500,000,000

200503
حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی های معمولي 

.مازاد بر یک کیلومتر
M3 KM2,100,00013,90029,190,000,000

M3 KM  .(خاکي، سنگي، لجني)حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد 200506       2,250,00013,90031,275,000,000

200508
حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و 

.تثبیت مازاد بر یک کیلومتر
  M3 KM       138,00027,7003,822,600,000

M3KM1,800,00013,90025,020,000,000.حمل اساس رودخانه ای مازاد بر یک کیلومتر200513

200517
حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک 

.کیلومتر
  M3 KM       600,00016,6009,960,000,000

TON. کیلومتر30حمل قیر خالص با تانكر دو جداره مازاد بر 200606  KM1,223,2507,9309,700,372,500

TON. کیلومتر30حمل قیر محلول و امولسیوني مازاد بر 200608  KM252,0008,7202,197,440,000

748,453,312,500

972,989,306,250

1,011,908,878,500

پیشنهاد دهنده

شهردار رفسنجان- مجید کهنوجی    مهر و امضاء

مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب

شهرداری رفسنجان- کارفرما 

درصد ضریب پلوس.......... اضافه می شود 

درصد ضریب مینوس.......... کسر می شود 

 درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه4اضافه می شود 

جمع کل ردیفها

 درصد ضریب باالسری30اضافه می شود 


