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M2100,0002,680268,000,000  . سانتيمتر15شخم زدن هر نوع زمين با وسيله مكانيكي، به عمق تا 34101

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

.مرکز ثقل برداشت و توده کردن
  M330,000٩٠،٦٠٠2,718,000,000

35101
خاکي و )خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمين جهت مصرف در خاکریزی 

.بارگيری، حمل تا یک کيلومتر و باراندازی (سنگي
M322,500٢٨٨،٠٠٠6,480,000,000

35202
تسطيح، آبپاشي و کوبيدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با 

. سانتيمتر15 درصد به هر روش، تا عمق 100 تا 95تراکم 
 M2100,000٧،٥٥٠755,000,000

35302
پخش، آبپاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگالژ و کوبيدن قشرهای خاکریزی، 

. درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات100 تا 95با تراکم 
 M322,500١١٠،٥٠٠2,486,250,000

140402

تهيه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگيری و حمل تا فاصله یک 

 38کيلومتری معدن و بارندازی در محل مصرف، وقتي دانخ بندی صفر تا 

 در دو 4 درصد مصالح مانده روی الک نمره 75ميليمتر باشد و حداقل 

.جبهه شكسته شود

M37,500٨٠٤،٥٠٠6,033,750,000

140704
 10رطوبت دهي، پخش با فينيشر و کوبيدن قشر اساس به ضخامت بيش از 

. درصد تراکم به روش آشتو اصالحي100 سانتيمتر با 15تا 
M37,500١٩٢،٠٠٠1,440,000,000

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

.استفاده شود
M37,500-١٩،٢٠٠-144,000,000

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

.کيلومتر
M3 KM315,00013,9004,378,500,000

M3 KM      450,00013,9006,255,000,000  .(خاکي، سنگي، لجني)حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد 200506

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه اجرای عملیات زیر سازی معابر سطح شهر
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شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه اجرای عملیات زیر سازی معابر سطح شهر

200508
حمل آب برای استفاده در عمليات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبيت 

.مازاد بر یک کيلومتر
  M3 KM      21,00027,700581,700,000

M3KM180,00013,9002,502,000,000.حمل اساس رودخانه ای مازاد بر یک کيلومتر200513

33,754,200,000

43,880,460,000

45,635,678,400

پیشنهاد دهنده

  مهر و امضاء

جمع کل ردیفها

 درصد ضریب باالسری30اضافه می شود 

 درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه4اضافه می شود 

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

درصد ضریب مینوس.......... کسر می شود 

مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب

شهرداری رفسنجان- کارفرما 

شهردار رفسنجان- مجید کهنوجی  


