
(ریال)بهای کل بهای واحد مقدارواحدشرحشماره 

150۶,١٣۶,٠٠٠920,400,000مترمکعب.تخریب بتن غیرمسلح١٠٤٠٥

2075٢٢٤,٠٠٠464,800,000متر طول.برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد١٠٥١٥

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

.شده به کنار محل های مربوط
50536,50026,825,000مترمکعب

030103

کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و 

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

.توده کردن آن

3,55059,400210,870,000مترمکعب

٣٠٥٠١

کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا 

وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده  شده 

.در کنار محل های مربوط

700127,50089,250,000مترمکعب

٣٠٧٠١

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده 

شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا 

. متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن١٠٠فاصله

458086,200394,796,000مترمکعب

٣٠٧٠٢

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، 

 متر باشد، ٥٠٠ متر تا ١٠٠وقتی که فاصله حمل بیش از 

 متر ١٠٠کسر ) متر اول ١٠٠ متر مازاد بر ١٠٠ازای هر 

.(تناسب محاسبه می شود

183203,32060,822,400مترمکعب

٣٠٧٠٣

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، 

 کیلومتر باشد، ١٠ متر تا ٥٠٠وقتی که فاصله حمل بیش از 

 متر اول، برای راه های ٥٠٠برای هر کیلومتر مازاد بر 

کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر )آسفالتی 

.(محاسبه می شود

- مترمکعب 

کیلومتر
4351017,000739,670,000

٣٠۸٠١
به جز )تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده 

.با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی (شیروانیها
116062,31026,809,860مترمربع

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

(ع)فرم برآورد  قیمت پروژه پیاده رو سازی ، گذر  و رفوژ میانی بلوار امام علی 
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شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

(ع)فرم برآورد  قیمت پروژه پیاده رو سازی ، گذر  و رفوژ میانی بلوار امام علی 

٣٠٩٠١

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 

 درصد کوبیدگی ۸٥قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با 

به روش پروکتور اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک 

 ١٥یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر 

.سانتی متر باشد

740091,900680,060,000مترمکعب

٤٠٤٠٢
. ، به ضخامت(تخته ای)بنایی فرش کف با سنگ الیه الیه 

1:5 سانتی متر با مالت ماسه سیمان ١٠متوسط 
1430١،٢١۸،٠٠٠1,741,740,000مترمربع

040403
، درصورتی که بندها در کل سطح کار ٠٤٠٤٠٢اضافه بها به  ردیف 

.دارای ضخامت یکسان باشند
1,430511,500731,445,000مترمربع

060101
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

.پی ها و شناژهای پی
125١،٠٤٢،٠٠٠130,250,000مترمربع

060102
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی، برای 

.بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن  مگر به هر ارتفاع
1252645,000807,540,000مترمربع

٧٠٢٠٢
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر 

. میلی متر، برای بتن  مسلح با سیم  پیچی الزم١۸ تا ١٢
1400166,000232,400,000کیلوگرم

۸٠١٠٢
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن١٥٠با 
3205,747,0001,839,040,000مترمکعب

۸٠١٠٤
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

. مگاپاسکال16مقاومت فشاری مشخصه 
455,747,000258,615,000مترمکعب

۸٠١٠٥
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

. مگاپاسکال20مقاومت فشاری مشخصه 
515,747,000293,097,000مترمکعب

80106
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

. مگاپاسکال25مقاومت فشاری مشخصه 
1076,588,000704,916,000مترمکعب
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شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

(ع)فرم برآورد  قیمت پروژه پیاده رو سازی ، گذر  و رفوژ میانی بلوار امام علی 

٩٠٧٠١

تهیه و ساخت قطعات فوالدی اتصالی و نصب در داخل 

کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از 

نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با 

.شاخک های الزم

300296,00088,800,000کیلوگرم

١٠٥٠٢
برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کف پوش های بتنی 

.همراه با مالت مربوط
200١٢٩،٠٠٠25,800,000متر مربع

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

1:5و مالت ماسه سیمان 
48۸،۶۸۸،٠٠٠417,024,000مترمکعب

190١،٠٩٥,٠٠٠208,050,000مترمربع.1:5دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 011208

١١٠٩٠٢

شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج 

 کیلوگرم آهک شکفته در ١٥٠ متر، و ٥٠٠محل تا فاصله 

.مترمکعب شفته

51202,834,00014,510,080,000مترمکعب

*120107

 پرسی بتنی   بدون احتساب 50*45اجرای جدول گذاری 

 کیلوگرم در 250سنگ جدول با ماهیچه بتنی به  عیار 

و اجرای  (نخودی)مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته 

 کیلوگرم در مترمکعب سیمان به 150بتن مگر با عیار 

 سانتیمتر بهمراه تهیه، 10 سانتیمتر و ضخامت 50عرض 

.بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح

2650۸٩٠،٠٠٠2,358,500,000مترطول

120503
 ٢٠بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود 

1:5سانتی متر و مالت ماسه سیمان 
18001,237,0002,226,600,000مترمربع

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

. به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی1:5ماسه سیمان 
3603,392,0001,221,120,000مترمکعب
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شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

(ع)فرم برآورد  قیمت پروژه پیاده رو سازی ، گذر  و رفوژ میانی بلوار امام علی 

١٣٠٣٠٤

عایقکاری رطوبتی، با عایق پیشساخته درجه یک متشکل از 

قیر پالستیکی، الیاف پلیاستر نوع نبافته و تیشو به ضخامـت 

. میلیمتر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح٤ تا ٣٫٥

200477,00095,400,000مترمربع

١٣٠٤٠٤

تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با استفاده از مواد 

آب بندکننده پلیمری دوجزئی پایه سیمان و رزین های 

.آکریلیکی بدون الیاف فایبرگالس
130٥٤١,٥٠٠70,395,000مترمربع

200174,50034,900,000متر مربع. تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود١۶٠٤٠٣

*160209

، حمل و نصب (رنگ کوره ای)تهیه، ساخت رنگ آمیزی

طبق طرح و نقشه های پیوست بهمراه  (بالرد)موانع ترافیکی

تامین کلیه مصالح مورد نیاز

1202,500,000300,000,000عدد

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

1:4سانتی متر، روی سطوح قائم، با مالت ماسه سیمان 
320519,500166,240,000مترمربع

180309
. ٣ سانتی متر تا ٢اندود سیمانی به ضخامت بیش از 

1:4سانتی متر، روی سطوح افقی، با مالت ماسه سیمان 
35427,00014,945,000مترمربع

210105

تهیه مصالح، حمل و اجرای کف پوش های بتنی پیش ساخته 

 دسی ١۶ سانتی متر و به سطح تا ٤پرسی، به ضخامت 

1:5مترمربع، برای هر کف پوش، با مالت ماسه سیمان 

5570١،٣٠۸،٠٠٠7,285,560,000مترمربع

*210109

 پرسی بتنی ساده و طرح نابینا 20*20اجرای سنگفرش 

 (شن شسته)بدون احتساب سنگفرش با مالت ماسه سیمان 

 سانتیمتر و 5 کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت 200عیار 

.بندکشی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح

1550094500014,647,500,000مترمربع
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شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

(ع)فرم برآورد  قیمت پروژه پیاده رو سازی ، گذر  و رفوژ میانی بلوار امام علی 

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

.1:5ماسه سیمان 
1,120١،١۸٠،٠٠٠1,321,600,000مترمربع

٢١٠۶٠٢
با  (واش بتن)تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای 

مالت ماسه سیمان
1,3001,096,0001,424,800,000مترمربع

220113
در  (آذربایجان غربی)تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن دودی تکاب 

.سطوح افقی
504,922,000246,100,000مترمربع

*220119
در  (آذربایجان غربی)تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن دودی تکاب 

( سانتیمتر3ضخامت ).  سطوح افقی
202,461,00049,220,000مترمربع

220601
اضافه بها نسبت به  ردیف های تهیه و نصب سنگ پالک درسطوح 

.افقی، درصورتی  که سنگ های پالک در سطوح قائم نصب شوند
30215,5006,465,000متر مربع

220602
اضافه بها به  ردیف های تهیه و نصب سنگ پالک، برای تهیه و اجرای 

.کامل اسکوپ در سنگ هایپالگ بجز سنگهای گرانیت برای سطوح قائم
30209,5006,285,000متر مربع

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

کامل اسکوپ در سنگ هایپالگ بجز سنگهای گرانیت برای سطوح افقی
20209,5004,190,000متر مربع

220807

تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی با سنگ گرانیت 

 سانتی متر به ۶، به ضخامت (خراسان رضوی)مروارید مشهد 

.همراه بند کشی

1000٥،٤٥٤,٠٠٠5,454,000,000متر مربع

220808
 ، به ازای هر ٢٢٠۸٠٧اضافه بهای افزایش ضخامت به  ردیف 

. سانتی متر١٠سانتی متر اضافه ضخامت تا 
40000٣٤۸،٠٠٠13,920,000,000متر مربع

2760١٣٩،٠٠٠383,640,000مترطول.پخ زدن لبه هر نوع جدول سنگی220809
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شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

(ع)فرم برآورد  قیمت پروژه پیاده رو سازی ، گذر  و رفوژ میانی بلوار امام علی 

*220810

اجرای جدول گذاری با سنگ جدول مصنوعی از کارخانه 

با ماهیچه بتنی به  (j31) 28*40*7پارس گرانیت به ابعاد 

 کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته 350عیار 

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

 10 سانتیمتر و ضخامت 40مترمکعب سیمان به عرض 

سانتیمتر بهمراه  تهیه، بارگیری، حمل ،برشکاری و تخلیه 

.کلیه مصالح

15161,720,0002,607,520,000مترطول

*220811

اجرای جدول گذاری با سنگ جدول مصنوعی از کارخانه 

با ماهیچه بتنی به  (j31) 20*40*7پارس گرانیت به ابعاد 

 کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته 350عیار 

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

 10 سانتیمتر و ضخامت 40مترمکعب سیمان به عرض 

سانتیمتر بهمراه  تهیه، بارگیری، حمل ،برشکاری و تخلیه 

.کلیه مصالح

10551,440,0001,519,200,000مترطول

*221204

اجرای نمای سکوهای نشیمن با سنگ مصنوعی از نوع گرانیتی ساب 

طبق طرح و نقشه های پیوست با  (A111)خورده از محصوالت علوی 

 بهمراه اجرای اسکوپ، برش کاری، بندکشی و 1:4مالت ماسه سیمان 

.تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح

2703,000,000810,000,000متر مربع

*221205

اجرای درپوش سکوهای نشیمن با سنگ مصنوعی از نوع گرانیتی 

طبق طرح و نقشه های  (P110)ساب خورده از محصوالت علوی 

 بهمراه اجرای اسکوپ، برش کاری، 1:4پیوست با مالت ماسه سیمان 

.بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح

873,395,000295,365,000متر مربع

*250704

اجرای رنگ آکریلیک ضد خره و جلبک استخری با یک الیه 

پرایمر بهمراه تهیه، بارگیری، حمل ،برشکاری و تخلیه کلیه 

.مصالح

130850,000110,500,000متر مربع
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شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

(ع)فرم برآورد  قیمت پروژه پیاده رو سازی ، گذر  و رفوژ میانی بلوار امام علی 

7400١,٥١٤,٠٠٠11,203,600,000مترمکعب.تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف٢۶٠٧٠١

٢۸٠١٠١

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آالت، آجر و بلوک، 

 کیلومتر ٣٠هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 

 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ٧٥و تا 

. کیلومتر٣٠

- تن 

کیلومتر
15600٩،٩٣٠154,908,000

280102

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

 ١٥٠ کیلومتر و تا ٣٠فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 

. کیلومتر٣٠کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 

1806,8601,234,800کیلومتر- تن 

93,542,888,060

پیشنهاد دهنده

  مهر و امضاء

شهرداری رفسنجان- کارفرما 

جمع کل ردیفها

شهردار رفسنجان- مجید کهنوجی 


