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1020102
خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمین های نرم، تا 

. متر و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل  های مربوط2عمق 
82985,30070,713,700مترمکعب

2020301

 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در 1/2حفرمیله چاه به قطرتا 

 متر از دهانه چاه و حمل خاک  20زمین  های نرم و سخت، تا عمق 

. متری دهانه چاه10های حاصله تا فاصله 

100910,50091,050,000مترمکعب

3020501
تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی  ها، گودها و کانال  

.ها که با ماشین انجام شده باشد
1546,5701,011,780مترمربع

4020503
تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی به هر 

.ضخامت
3078434,0001,335,852,000مترمکعب

5020602
 سانتی 15آب پاشی و کوبیدن خاک  های پخش شده در قشرهای حداکثر 

. درصد به  روش پروکتور استاندارد95متر، با تراکم 
2699,0002,574,000مترمکعب

6030103

خاک برداری یا گودبرداری در زمین های نرم با هر وسیله مکانیکی، 

 متر از مرکز ثقل 20حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 

.برداشت و توده کردن آن

79110,7008,463,700مترمکعب

7030501
 متر و 2پی کنی کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمین های نرم تا عمق 

ریختن خاک کنده شده در کنا محلهای مربوط
71827,10019,457,800مترمکعب

8030701

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

 متری مرکز ثقل 100با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 

.برداشت و تخلیه آن

39921,6008,618,400مترمکعب

9030702

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

 متر 100 متر باشد، به ازای هر 500 متر تا 100فاصله حمل بیش از 

. متر به تناسب محاسبه می شود100کسر .  متر اول100مازاد بر

12991,8102,351,190مترمکعب

10030703

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

 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد 10 متر تا 500فاصله حمل بیش از

کسر کیلومتر به  نسبت قیمت ) متر اول، برای راه های آسفالتی 500بر 

.(یک کیلومتر محاسبه می شود

-  مترمکعب 

کیلومتر
29495,26015,511,740

11030704

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

 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر 30 کیلومتر تا 10فاصله حمل بیش از 

کسر کیلومتر، به  نسبت ) کیلومتر، برای راه های آسفالتی 10مازاد بر 

.(قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود

-  مترمکعب 

کیلومتر
3993,8001,516,200

برآورد ابنیه فاز یک باغ ایرانی
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12031001
ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ها ، گودها و کانال ها به 

درون گودها پی ها و کانال ها
1016,080614,080مترمکعب

13031005
پخش مصالح حاصل از خاکبرداری که در محل های تعیین شده با هر 

ضخامت دپو شود
11613,5904,167,990مترمکعب

209441,50092,273,500مترمکعب.با سنگ قلوه (بلوکاژ)سنگ چینی درکف ساختمان 14040101

19728,00013,832,000مترمکعب.با سنگ الشه (بلوكاژ)سنگ چیني دركف ساختمان 15040102

110403,50044,385,000مترمکعب.با سنگ قلوه (درناژ)سنگ ریزی پشت دیوارها و پی ها16040103

17040402
 سانتیمتر با مالت 10بنایی فرش کف با سنگ الشه، با ضخامت متوسط 

.1:5ماسه سیمان 
2146354,000759,684,000مترمربع

18040505
تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری 

.که الزم باشد، به  انضمام پخش و تسطیح آن ها در ضخامت های الزم
664486,000322,704,000مترمکعب

1866338,000630,708,000مترمربع.تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي درپي ها و شناژهاي پي19060101

20060203
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب های فلزی در دیوار های بتنی 

 باشد7/5 و حداکثر 5/5که ارتفاع دیوار بیش از 
178507,00090,246,000متر مربع

21060302

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در ستون ها و 

 متر و حداکثر 3.5شنازهای قائم با مقطع چهارضلعی که ارتفاع بیش از 

. متر باشد5.5

824504,000415,296,000مترمربع

22060303

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در ستون ها و 

 متر و حداکثر 5.5شنازهای قائم با مقطع چهارضلعی که ارتفاع بیش از 

. متر باشد7.5

644525,500338,422,000مترمربع

23060304
تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ستون ها و شناژهاي 

. متر10 بیشتر  تا ارتفاع حداكثر 7/5قایم با مقطع چهار ضلعي از 
98554,00054,292,000مترمربع

24060402
که  (دال ها)تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در تاوه ها 

. متر باشد5.5 متر و حداکثر 3.5 ارتفاع بیش از 
216607,000131,112,000مترمربع

25060502
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در تیرهای بتنی که 

. متر باشد5/5 متر و حداکثر 3/5ارتفاع بیش از 
1037650,500674,568,500مترمربع

26060503
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در تیرهای بتنی که 

. متر باشد7.5 متر و حداکثر 5.5ارتفاع بیش از 
820752,000616,640,000مترمربع

27060504
تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تیرهاي بتني بیشتر از 

10 کمتر از 7/5
107864,50092,501,500مترمربع

202541,000109,282,000متر مربعقالب بندی پله های بتنی28060701

29060803
اضافه بها به ردیف قالب بندی با استفاده از قالب فلزی برای سطوح  

منحنی به استثنای ستون ها
178161,50028,747,000مترمربع
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30060810
 در صورتی که به جای 060204 تا 060201اضافه  بها به ردیف  های 

.بولت از فاصله نگهدار های مخصوص آب  بند پالستیکی استفاده شود
23743,70010,356,900مترمربع

31070201
 به قطر AIIتهیه، بریدن، خم كردن و كار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 

. میلي متر، براي بتن مسلح با سیم پیچي الزم 10تا 
1742956,800989,967,200کیلوگرم

32070204
 به قطر AIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار از نوع 

. میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم 10تا
681257,500391,690,000کیلوگرم

33070205
 به قطر AIIIتهیه، بریدن، خم كردن و كار گذاشتن میل گردآجدار از نوع 

. میلي متر، براي بتن مسلح با سیم پیچي الزم 18 تا 12
6224446,1002,869,448,400کیلوگرم

34070206
 به AIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار از نوع 

. میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم 20 و بیش از20قطر
522543,800228,855,000کیلوگرم

35070301
اضافه بهای مصرف میل گرد، وقتی به صورت خرپا در تیرچه های پیش 

.ساخته سقف بتنی مصرف شود
1391,160161,240کیلوگرم

36080102
 كیلو 150تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعي یا شكسته، با 

.گرم سیمان در متر مكعب بتن
6771,287,000871,299,000مترمکعب

37080104
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت 

. مگاپاسکال16فشاری مشخصه 
12331,625,0002,003,625,000مترمکعب

38080105
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت 

. مگاپاسکال20فشاری مشخصه 
441,689,00074,316,000مترمکعب

39080106
تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعي یا شکسته با مقاومت 

.مگاپاسكال25فشاري مشخصه 
321,776,00056,832,000مترمکعب

40080107
تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعي یا شکسته با مقاومت 

.مگاپاسكال30فشاري مشخصه 
1211,900,000229,900,000مترمکعب

41080201
 كیلوگرم سیمان در متر 150تهیه و اجراي بتن سبك با پوكه معدني و 

.مكعب بتن
1711,456,000248,976,000مترمکعب

42080301
اضافه بها برای بتن ریزی ستون ها، دیوارها و همچنین شناژها و 

.تیرهایی که جدا از سقف بتن ریزی شوند
126305,50038,493,000مترمکعب

43080302
اضافه بها براي بتن ریزي سقف ها و تیرها و شناژهایي كه همراه سقف 

.بتن ریزي شوند
392213,00083,496,000مترمکعب

44080305
حجم كل بتن كه براي آن )اضافه بها براي كرم بندي به منظور هدایت آب 

.(كرم بندي انجام شده مالك محاسبه است
7235,1002,527,200مترمکعب

69100,5006,934,500مترمکعب.اضافه بها براي بتن كف سازي ها با هر وسیله و به هر ضخامت45080306

24042,70010,248,000مترمربع.لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی در صورت لزوم46080308

119744,80053,625,600مترمکعب.اضافه بها به ردیف هاي بتن ریزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح47080310
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48080312
تهیه مصالح و اجرای مالت روی بتن کف به ضخامت یک سانتیمتر به 

.منظور سخت سازی بتن برای افزایش مقاومت در مقابل سایش
240366,50087,960,000مترمربع

49080503   * 
تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آب بندی و ارتقای مشخصات 

پایایی بتن در مخازن آب و تصفیه خانه های آب و فاضالب
139100,00013,900,000كیلوگرم

154055,10084,854,000کیلوگرم.تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن50090101

140859,60083,916,800کیلوگرم.تهیه، ساخت و نصب ستون از یک قوطی و یا لوله51090102

52090606

اضافه بها در صورت خم کردن تیرآهن ناودانی و سایر پروفیلهای فلزی 

فقط برای قسمت )برای تیرهای قوسی شکل، پله های مدور و مانند آن 

.(قوسی شکل

142849,70070,971,600کیلوگرم

53090701

تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا 

بنایی قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میل 

گرد، لوله و مانند آن، با شاخکهای الزم، جوشکاری، برشکاری، 

.سوراخکاری و ساییدن، به طورکامل

3683776,2002,806,979,400کیلوگرم

54090801
 مقدمه 7با توجه به بند .  میلیمتر، با ساییدن5جوشکاری با بعد موثر تا 

.فصل
517203,000104,951,000مترطول

55090901
تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی برای زیرسازی نصب سنگ پالک به 

.طریق خشک شامل نبشی، ناودانی، تیرآهن و قوطی با جوشکاری الزم
4359359,3002,585,064,900کیلوگرم

56100203

 سانتي متر با تیرچه و بلوك توخالي 30اجراي سقف بتني به ضخامت 

سفالي، شامل تهیه تمام مصالح به استثناي میل گرد، و همچنین تهیه 

.تجهیزات مورد لزوم به طور كامل

241707,500170,507,500مترمربع

57110201
آجرکاری باآجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و مالت ماسه 

.1:5سیمان 
332,220,00073,260,000مترمکعب

107500,00053,500,000مترمربع.1:5دیوار یک آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 58110205

59110502
دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری، با مالت 

.1:5ماسه سیمان 
495516,000255,420,000مترمربع

60110503
دیوار نیم آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری، با مالت 

.1:5ماسه سیمان 
132267,50035,310,000مترمربع

61110702
 سانتی متر به صورت نیم اجره 4نماچینی با اجر قزاقی به ضخامت حدود 

1:5و مالت ماسه سیمان 
4241,131,000479,544,000مترمربع

62110802

اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیفهای آجر چینی با آجرفشاری ، 

درصورتی که در نما از آجر سفال سوراخدار ماشینی به ابعاد آجر 

.فشاری استفاده شود

627176,000110,352,000مترمربع

424207,50087,980,000مترمربعاضافه بها به ردیف های نماچینی بابت آب ساب نمودن آجر63110806

627162,500101,887,500مترمربع.اضافه بها به ردیفهای نما چینی بابت تراش و کشویی نمودن آجر64110807
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65110808
اضافه بها به ردیفهای نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره 

.(اندازه گیری روی سطح قابل رویت)چیده شود 
44303,50013,354,000مترمربع

1987571,0001,134,577,000متر مکعب کیلوگرمآهک شکفته در مر مکعب شفته150شفته ریزی با خاک محل و 66110901

67110905

 کیلو 50، برای کاهش هر 110902 و 110901کسربها به ردیفهای 

 کیلو گرم به تناسب 50کسر . گرم، آهک شکفته در متر مکعب شفته

.محاسبه می شود

168,497,600-84,800-1987مترمکعب

68111002
 سانتي متر مربع 10با سطح مقطع بیش از  (دوغابي)نماچیني با آجر پالك 

.، شامل دوغاب ریزي در پشت آجر1:5بامالت ماسه سیمان 
48774,00037,152,000مترمربع

69120503
 سانتی متر و مالت 20بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود 

1:5ماسه سیمان 
161385,50062,065,500متر مربع

70120505
 سانتی متر و مالت 10بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود 

1:5ماسه سیمان 
64236,50015,136,000متر مربع

71121001
بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده ، 

.1:5 سانتیمتر با مالت ماسه و سیمان 10به ضخامت تا 
72337,50024,300,000مترمربع

7211121003
بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده   ، 

.1:5 سانتیمتر با مالت ماسه و سیمان 20 تا 17به ضخامت 
2014559,0001,125,826,000مترمربع

7311121005
 در صورت استفاده از 121003 تا 121001اضافه بها به ردیف های 

.مالت آماده محتوی رس منبسط شده ریزدانه سبک
208748,000100,176,000مترمربع

7411130203
عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو الیه گونی برای سطوح 

.حمام ها، توالت ها و روی پی ها و مانند آن
220463,500101,970,000مترمربع

75130303

عایق كاري رطوبتي، با عایق پیش ساخته درجه یك متشكل از قیر 

 4 تا3/5پالستیکی و الیاف پلي استر نوع نبافته و تیشو به ضخامت 

میلي متر، به انضمام قشر آستر براي سطوح حمام ها، توالت ها و روي 

.پي ها

1980243,000481,140,000مترمربع

76130304

عایق كاري رطوبتي، با عایق پیش ساخته درجه یك متشكل از قیر 

 4 تا3/5پالستیکی و الیاف پلي استر نوع نبافته و تیشو به ضخامت 

.میلي متر، به انضمام قشرآستر براي سایر سطوح

3109230,000715,070,000مترمربع

77130311
 در صورت 130308 و 130306 ،130304اضافه بها به ردیف هاي 

استفاده از عایق پیش ساخته با روكش آلومینیومي مطابق مشخصات فني
31095,15016,011,350مترمربع

7811140211
 میلی متر و 15عایق کاری حرارتی با عایق پلی یورتان به ضخامت 

. کیلوگرم بر مترمکعب30وزن مخصوص 
529227,500120,347,500مترمربع

7911140212

، به  ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق 140211اضافه بها به ردیف 

مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص 

.(کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود)آن 

555413,500229,492,500کیلوگرم
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80160104

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهني از پروفیل هاي تو 

خالي، با جاسازي و دستمزد نصب یراق آالت همراه با جوشكاري 

.وساییدن الزم

245381,700200,410,100کیلوگرم

81160105

 تهیه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نردبان و قابسازي فلزي کف پله ها از 

لوله سیاه و پروفیلهاي تو خالي، باجا سازي و دستمزد نصب یراق آالت 

.همراه با جوشکاري و ساییدن الزم

14674,00010,804,000کیلوگرم

8211160301
تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف و فالشینگ ها، با ورق سفید گالوانیزه 

.صاف، با تمام وسایل و لوازم نصب
64093,10059,584,000کیلوگرم

8311160303
تهیه مصالح و اجرای  پوشش سقف با ورق سفید گالوانیزه ذوزنقه ای، با 

.تمام وسایل و لوازم نصب
93590,50084,617,500کیلوگرم

8411160304
، در صورتی که ورق در 160303 تا 160301اضافه بها به ردیفهای 

.یک رو رنگی باشد
1328,7601,156,320کیلوگرم

8511160305

تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کالهک دودکش و 

مانند آن با ورق سفید گالوانیزه، لحیم کاری، پرچ و سایر کارهای الزم 

.روی آن

20137,5002,750,000کیلوگرم

8611160308

 سانتیمتر از ورق 15تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر 

 میلیمتر، با اتصاالت مربوط و تمام وسایل 0/6گالوانیزه سفید به ضخامت 

.و لوازم نصب

50323,50016,175,000مترطول

1609102,500164,922,500متر مربع. تهیه و نصب صفحات رابیتس براي سطوح کاذب87160406

8811170102
تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی یک جداره و یا دو جداره از 

.پروفیل اس تی که در آن از میل گرد فوالدی استفاده نشده باشد
79272,50021,527,500کیلوگرم

166294,50048,887,000کیلوگرم. تهیه مصالح و اجراي فالشینگ با ورق آلومینیومي به هر ضخامت89170305

90170601
 اضافه بها به تمام کارهاي آلومینیومي غیر رنگي، هر گاه به صورت 

.رنگي آنادایز شود
16642,9007,121,400کیلوگرم

29232,5009,490,000مترمربع. شمشه گیري سطوح قایم و سقفها، با مالت گچ و خاک91180201

21693,60020,217,600مترمربع. سانتیمتر، روي سطوح قایم2.5 اندود گچ و خاک به ضخامت تا 92180202

76127,0009,652,000مترمربع. سانتیمتر، براي زیر سقفها2.5 اندود گچ و خاک به ضخامت تا 93180203

21686,40018,662,400مترمربع. سفید کاري روي سطوح قایم و پرداخت آن با گچ کشته94180204

946114,000107,844,000مترمربع. سفید کاري زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته95180205

73029,50021,535,000مترمربع.1:4شمشه گیری سطوح قایم و سقفها، با مالت ماسه سیمان9611180302

9711180304
 سانتیمتر، روی سطوح قایم، با مالت 2اندود سیمانی به ضخامت حدود 

.1:4ماسه سیمان 
850122,500104,125,000مترمربع

9811180307
 به ضخامت حدود یک سانتیمتر، 1:4اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 

.روی سطوح افقی
164377,400127,168,200مترمربع
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9911180317
اضافه بها برای اندودهای با مالت ماسه سیمان یا باتارد، در صورتی که 

.سطح روی آن لیسه ای و پرداخت شود
201915,40031,092,600مترمربع

10011180401

 0/5در یکدست، به ضخامت حدود  (قشر رویه)اندود تخته ماله ای 

سانتیمتر، روی سطوح قائم و افقی با مالت سیمان، پودر و خاک سنگ 

1:1:3.

2288,2001,940,400مترمربع

10111180403
، در صورتی که، به 180402 و 180401اضافه بها نسبت به ردیفهای 

.جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده شود
221,84040,480مترمربع

132083,500110,220,000مترمربع.1:4بند کشی توپر نمای آجری با مالت ماسه سیمان 10211180803

103190404
 میلیمتر، 3 به ضخامت حدود mdf تهیه و نصب پوشش دو روي در، از 

.با پرس کردن
5284,0001,420,000مترمربع

6211,0001,266,000لنگه.(بدون بهای یراق آالت)نصب در چوبی و یراق کوبی آن 10411190501

105200121
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب  دار یا بدون لعاب روی سطوح 

. دسی  مترمربع16قائم با سطح تا 
687479,000329,073,000مترمربع

106200201
 چنانچه به جای مالت از 200127 تا 200121اضافه  بها به ردیفهای 

.چسب استفاده شود
49541,30020,443,500مترمربع

107200321
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح 

. دسی  مترمربع16افقی با سطح تا 
528452,000238,656,000مترمربع

48809,00038,832,000مترمربع.نصب کاشی یا سرامیک ضد اسید  تهیه و108200511

10911220101
تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افقی از نوع تراورتن سفید به  

. سانتیمتر2 تا 1/5ضخامت 
818.581,916,0001,568,399,280مترمربع

11011220303
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم و یا صورتی آباده در سطوح افقی 

. سانتیمتر2 تا 1/5به ضخامت 
1,324.51766,0001,014,574,660مترمربع

11111220304
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم و یا صورتی کرمان در سطوح 

. سانتیمتر2 تا 1/5افقی به ضخامت 
220715,500157,410,000مترمربع

11211220307
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت سمیرم در سطوح افقی به ضخامت 

. سانتیمتر2 تا 1/5
28.80817,50023,544,000مترمربع

64.7608,50039,369,950مترمربع سانت2 تا 1.5سنگ پالک چینی ابری الیبید در سطوح افقی به ضخامت 113220406

422.94796,000336,660,240مترمربع سانت2 تا 1.5سنگ گرانیت سفید در سطح افقی به ضخامت 114220505

11511220601
اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افقی، 

.در صورتی که سنگ های پالک در سطوح قائم نصب شوند
1,047.5648,40050,701,710مترمربع

11611220603
اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پالک ، برای تهیه و اجرای 

.کامل اسکوپ در سنگ های گرانیت برای سطوح قائم
30493,50028,424,000مترمربع

119.5091,40010,921,934مترمربع.اضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی کردن سنگ های پالک11711220607

11811220608
و آبچکان سنگ های  (چفت)گرد کردن لبه سنگ،پخ زدن، تعبیه شیار

.پالک بجز گرانیت برای هر مورد
40040,30016,120,000مترطول
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119220702
 سانت از 2 سانتی متر و ضخامت تا 10 تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 

انواع مرمریت
440.3452,00022,897,680متر طول

12011220801
تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی با سنگ تراورتن سفید، به ضخامت 

. سانتیمتر به همراه اجرای بتن تقویت و بند کشی با مالت ماسه سیمان6
1361.52,963,0004,034,124,500مترمربع

12111220901
 10×10×10به ابعاد  (کیوبیک)تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی 

.سانتیمتر در سطوح افقی با سنگ تراورتن سفید، با مالت ماسه سیمان
2246721,5001,620,489,000مترمربع

12.8409,0005,235,200مترمربع. میلیمتري ساده با چسب سیلیکون6 تهیه و نصب شیشه 122240104

12311240304
 میلیمتر با نوار 8به ضخامت  (سکوریت)تهیه و نصب شیشه نشکن 

.پالستیکی
0893,5000مترمربع

124240305
 میلیمتر با نوار 10به ضخامت  (سکوریت) تهیه و نصـب شیشه نشکن 

.پالستیکي
51.841,048,00054,328,320مترمربع

12511240501
 سانتیمتر با مالت دوغاب 15×15تهیه و نصب آجر شیشه ای به ابعاد 

.(شبکه فلزی جداگانه پرداخت میشود)مربوط در کف 
000مترمربع

126240706
 اضافه بها نسبت به ردیف هاي تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت 

.دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه دوجداره شده
51.84157,5008,164,800مترطول

406.4746667208,50084,749,968مترمربع.تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی12711250304

128250501
 تهیه مصالح و اجراي رنگ روغني کامل روي اندود گچي دیوارها و 

.سقفها
2425.0812153,000371,037,424مترمربع

129250502
 تهیه مصالح و اجراي رنگ پالستیک کامل روي اندود گچي دیوارها و 

.سقفها
292.2812126,50036,973,572مترمربع

11280101
 کیلومتر تا فاصله 30حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر

. کیلومتر75
39584.22,02079,960,084کیلومتر-  تن 

11280102
 کیلومتر تا فاصله 75حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

. کیلومتر150
39584.21,36053,834,512کیلومتر-  تن 

11280201
 75 کیلومتر تا فاصله 30حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 

.کیلومتر
13049.21,97025,706,924کیلومتر-  تن 

11280202
 150 کیلومتر تا فاصله 75حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 

.کیلومتر
21748.71,33028,925,771کیلومتر-  تن 

11280203
 300 کیلومتر تا فاصله 150حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 

.کیلومتر
6360083553,106,000کیلومتر-  تن 

11280204
 450 کیلومتر تا فاصله 300حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 

.کیلومتر
6360069043,884,000کیلومتر-  تن 

11280205
 750 کیلومتر تا فاصله 450حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 

.کیلومتر
6360059037,524,000کیلومتر-  تن 
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130***

تهیه و حمل و نصب پنجره از جنس چوب روسی همراه با گره چینی های 

الزم مطابق با دتایلهای پیوست و شیشه گذاری مورد نیازبه همراه روغن 

کاری و جالدرصروت لزوم

174.617,500,0003,055,500,000مترمربع

131***
 سانتیمتر برای کف پله  و 4تهیه و حمل ونصب سنگ دهبید  به ضخامت 

درپوش
87.726,000,000526,320,000مترمربع

2384840,0002,002,560,000مترطول سانتی متر مربع20*10شمش سنگ از معادن محله ای به سطح مقطع ***132

133***

 سانتیمتر با مالت 5*5*20تهیه و حمل و اجرای آجر واکوب به ابعاد 

در ) به مراه بندکشی با پور سنگ و سیمان سفید 5 به 1ماسه سیمان 

(...دیوارها و سقفها و قوسها و هره ها  و  

3074.782,000,0006,149,560,000متر مربع

134***
 سانتیمتر با مالت 5*20*20تهیه و حمل و اجرای آجر ختایی به ابعاد 

 به مراه بندکشی با پور سنگ و سیمان سفید5 به 1ماسه سیمان 
2457.1864850,0002,088,608,440متر مربع

135***

 سانتیمتر با مالت 5*10*20تهیه و حمل و اجرای آجر واکوب به ابعاد 

در ) به مراه بندکشی با پور سنگ و سیمان سفید 5 به 1ماسه سیمان 

(...دیوارها و سقفها و قوسها و هره ها  و  

37.524,000,000150,080,000مترمربع

7721,650,0001,273,800,000مترمربع ضد آب30*30تهیه و حمل و نصب تایل ***136

1021,650,000168,300,000مترمربع60*60تهیه و حمل و نصب تایل ***137

441,100,00048,400,000مترمربعتهیه و حمل و نصب گچ برگ کناف***138

723,750,000270,000,000مترمربعتهیه و حمل و اجرای آجر سفالی  لعاب دار فیروزه ای***139

36,978,527,099

15,733,128,440

51,437,131,195

20,453,066,972

98جمع کل کارهای برآورد شده براساس فهرست بهای ابنیه 

جمع کل کارهای ستاره دار

98 منطقه ای بابت کارهای برآورد شده بر اساس فهرست بهای ابنیه 1.07 باالسری و 1.3اعمال ضرایب 

 باالسری بابت کارهای ستاره دار1.3اعمال ضرایب 


