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46,136,00024,544,000مترمکعب.تخریب بتن غیرمسلح010405

50224,00011,200,000مترطول.برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد010515

٢٠١٠٢
کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده  شده به 

.کنار محل های مربوط
100536,50053,650,000مترمکعب

٠٣٠١٠٣

کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه 

 متر از مرکز ثقل برداشت ٢٠و حمل مواد حاصل تا فاصله 

.و توده کردن آن

300۵۹,۴٠٠17,820,000مترمکعب

٣٠٧٠١

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل 

 متری ١٠٠آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله

.مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن

60086,20051,720,000مترمکعب

٣٠٧٠٢

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده, وقتی که 

 متر ١٠٠ متر باشد, ازای هر ۵٠٠ متر تا ١٠٠فاصله حمل بیش از 

.( متر تناسب محاسبه می شود١٠٠کسر ) متر اول ١٠٠مازاد بر 

24003,3207,968,000مترمکعب

٣٠٧٠٣

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده, وقتی که 

 کیلومتر باشد, برای هر کیلومتر ١٠ متر تا ۵٠٠فاصله حمل بیش از 

کسر کیلومتر به نسبت ) متر اول, برای راه های آسفالتی ۵٠٠مازاد بر 

.(قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود

-مترمکعب 

 کیلومتر
570017,00096,900,000

٠٣٠٨٠١
به جز )تسطیح بستر خاک ریزها یا سطوح کنده شده 

.با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی (شیروانی ها
5000٢,٣١٠11,550,000مترمربع

٣٠۹٠١

پخش, آب پاشی, تسطیح, پروفیله کردن, رگالژ و کوبیدن قشرهای 

 درصد کوبیدگی به روش پروکتور ٨۵خاک یا توونان ریخته شده, با 

اصالحی, وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس 

. سانتی متر باشد١۵از کوبیده شدن حداکثر 

70091,90064,330,000مترمکعب

۴٠۴٠٢
 ١٠متوسط . , به ضخامت(تخته ای)بنایی فرش کف با سنگ الیه الیه 

1:5سانتی متر با مالت ماسه سیمان 
800١,٢١٨,٠٠٠974,400,000مترمربع
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040403
, درصورتی که بندها در کل سطح کار ٠۴٠۴٠٢اضافه بها به  ردیف 

.دارای ضخامت یکسان باشند
800511,500409,200,000مترمربع

060102
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی, برای بتن ریزی 

.پشت جدول, کف سازی و بتن  مگر به هر ارتفاع
77645,00049,665,000مترمربع

٦٠٢٠١
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در دیوارهای 

. متر باشد٣٫۵بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر 
251,501,00037,525,000مترمربع

٧٠٢٠٢
 تا ١٢تهیه, بریدن, خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر 

. میلی متر, برای بتن  مسلح با سیم  پیچی الزم١٨
150166,00024,900,000کیلوگرم

٨٠١٠٢
 ١۵٠تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته, با 

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن
105,747,00057,470,000مترمکعب

80104
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت 

. مگاپاسکال16فشاری مشخصه 
806,293,000503,440,000مترمکعب

80105
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت 

. مگاپاسکال٢٠فشاری مشخصه 
56,439,00032,195,000مترمکعب

110201
آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و مالت 

1:5ماسه سیمان 
15٨,٦٨٨,٠٠٠130,320,000مترمکعب

١١٠۹٠٢
شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا 

. کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته١۵٠ متر, و ۵٠٠فاصله 
7652,834,0002,168,010,000مترمکعب

120102

تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 

سیمان در .  کیلوگرم٢۵٠ مترمربع با بتن  به عیار ٠٫١٠ تا ٠٫٠۵

1:5مترمکعب و مالت ماسه سیمان 

9١٣,٣٧۵,٠٠٠120,375,000مترمکعب

120503
 سانتی متر و ٢٠بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود 

1:5مالت ماسه سیمان 
2351,237,000290,695,000مترمربع

١٢٠٧٠١
پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با مالت ماسه 

. به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی1:5سیمان 
473,392,000159,424,000مترمکعب

١٣٠٣٠۴

عایقکاری رطوبتی, با عایق پیشساخته درجه یک متشکل از قیر 

 ۴ تا ٣٫۵پالستیکی, الیاف پلیاستر نوع نبافته و تیشو به ضخامـت 

.میلیمتر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح

630477,000300,510,000مترمربع
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15174,5002,617,500متر مربع. تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود١٦٠۴٠٣

180305
 سانتی متر, روی ٣ سانتی متر تا ٢اندود سیمانی به ضخامت بیش از 

1:4سطوح قائم, با مالت ماسه سیمان 
520519,500270,140,000مترمربع

200612

تهیه و نصب کاشی های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم 

 ٠٫١از سرامیک های گروهی یا غیرگروهی با سطح هر قطعه بیش از 

. دسی مترمربع با اشکال مختلف١تا 

203,109,00062,180,000مترمربع

210109*

 پرسی بتنی ساده و طرح نابینا بدون 20*20اجرای سنگفرش 

 200عیار  (شن شسته)احتساب سنگفرش با مالت ماسه سیمان 

 سانتیمتر و بندکشی بهمراه 5کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت 

.تهیه, بارگیری, حمل و تخلیه کلیه مصالح

1030945000973,350,000مترمربع

210513
فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک الیه با سطح صاف با مالت 

.1:5ماسه سیمان 
915١,١٨٠,٠٠٠1,079,700,000مترمربع

٢١٠٦٠٢
 (واش بتن)تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای 

با مالت ماسه سیمان
1751,096,000191,800,000مترمربع

220521
 (خراسان جنوبی)تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت پرتقالی نهبندان 

.در سطوح افقی
123,609,00043,308,000مترمربع

*220523
 (خراسان جنوبی)تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت پرتقالی نهبندان 

( سانتیمتر3ضخامت ). در سطوح افقی
61,804,50010,827,000مترمربع

*220547

اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیتی ساب خورده پارس گرانیت 

(g31)  در سطوح قائم از محصوالت پارس گرانیت طبق طرح و نقشه

 بهمراه اجرای اسکوپ, برش 1:4های پیوست با مالت ماسه سیمان 

.کاری, بندکشی و تهیه, بارگیری, حمل و تخلیه کلیه مصالح

952,915,000276,925,000مترمربع

*220548

اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیتی تک الیه ساب خورده پارس 

 سانتیمتر طبق طرح و 3در سطوح افقی بضخامت  (s63)گرانیت 

 بهمراه اجرای اسکوپ, 1:4نقشه های پیوست با مالت ماسه سیمان 

.برش کاری, بندکشی و تهیه, بارگیری, حمل و تخلیه کلیه مصالح

354,475,000156,625,000مترمربع
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220601
اضافه بها نسبت به  ردیف های تهیه و نصب سنگ پالک درسطوح 

.افقی, درصورتی  که سنگ های پالک در سطوح قائم نصب شوند
6215,5001,293,000متر مربع

220603
اضافه بها به  ردیف های تهیه و نصب سنگ پالک, برای تهیه و 

.اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیت برای سطوح قائم
6351,5002,109,000متر مربع

*220608
اضافه بها به  ردیف های تهیه و نصب سنگ پالک, برای تهیه و 

اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیت برای سطوح افقی
6351,5002,109,000مترمربع

220614
گرد کردن لبه سنگ های پالک گرانیت برحسب هر متر طول لبه 

.سنگ به ازای هر بار
15189,5002,842,500مترطول

1547,900718,500متر طول.تعبیه شیار یا آبچکان در سنگ های پالک گرانیت به ازای هربار220616

220712

اضافه بها نسبت به  ردیف های تهیه و نصب سنگ پالک, 

درصورتی که سنگ پالک, به عنوان سنگ درپوش روی دست اندازها 

.و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد

1575,3001,129,500مترطول

*220810

با  (j31) کارخانه  پارس گرانیت 28*40*7اجرای جدول گذاری 

 کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن 350ماهیچه بتنی به عیار 

 کیلوگرم در 150و اجرای بتن مگر با عیار  (نخودی)شسته شکسته 

 سانتیمتر 10 سانتیمتر و ضخامت 40مترمکعب سیمان به عرض 

.بهمراه تهیه, بارگیری, حمل و تخلیه کلیه مصالح

3951,720,000679,400,000مترطول

*220811

با  (j31) کارخانه  پارس گرانیت 20*40*7اجرای جدول گذاری 

 کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن 350ماهیچه بتنی به عیار 

 کیلوگرم در 150و اجرای بتن مگر با عیار  (نخودی)شسته شکسته 

 سانتیمتر 10 سانتیمتر و ضخامت 40مترمکعب سیمان به عرض 

.بهمراه تهیه, بارگیری, حمل  و تخلیه کلیه مصالح

7651,440,0001,101,600,000مترطول

700١,۵١۴,٠٠٠1,059,800,000مترمکعب.تهیه توونان, بارگیری, حمل و باراندازی در محل مصرف٢٦٠٧٠١
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٢٨٠١٠١

حمل سیمان پاکتی, مصالح سنگی, آهن آالت, آجر و بلوک, هرگاه 

 ٧۵ کیلومتر و تا ٣٠فاصله محل تهیه تا محل کارگاه, بیش از 

. کیلومتر٣٠کیلومتر باشد, برای تمام طول مسیر پس از کسر 

- تن 

کیلومتر
3055۹,۹٣٠30,336,150

11,546,621,150

پیشنهاد دهنده

  مهر و امضاء

شهرداری رفسنجان- کارفرما 

جمع کل ردیفها

شهردار رفسنجان- مجید کهنوجی 


