
 

 

 

 دعوتنامه شركت در مناقصه 

پیمانكار را از طریق مناقصه به  سطح شهربافقپیاده روسازی بدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد انجام عملیات 

 . واگذار نماید (شخص حقوقی ) واجد شرایط 

میدان امام  –بافق  –به شهرداري بافق به آدرس یزد  41/50/89خ مور دوشنبهشرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه حداکثر تا روز  (1

 . شهرداري بافق مراجعه نمایند–حسین 

باشد و کلیه پیشنهادات در روز می  40/50/89شنبه مورخ  سهحداکثر مهلت تسلیم پیشنهادات قیمت به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  (2

 ( 50005155555: تلفن تماس امور قراردادها.) ي بافق مفتوح می شوددر شهردار 61/50/89شنبه مورخ چهار

بانك تجارت  2522582255بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  می باشدکه می ریال 6005505550555مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  (3

 .باشدمشارکت  یا اوراقنامه بانكی  مرکزي شعبه بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت

 . گردد خوردگی، شرط، ابهام و یا نقص باعث ابطال پیشنهاد می هرگونه خط (4

 .باشد شهرداري در رد یا قبول هر پیشنهاد مختار می (5

 :بایست مهمور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و در چهار پاکت الف ، ب ، ج و د به شرح ذیل ارائه گردد کلیه اسناد مناقصه می (6

 نامه شرکت در مناقصه  رونوشت و اصل ضمانت: شامل پاکت الف -6

  :پاکت ب شامل -2

، رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و تغییرات و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاد دهنده براي اسناد مالی و تعهد آور( الف

موضوع اساسنامه ضرورتا بایستی با موضوع مناقصه . د تیپ امضاء شده شهرداري بافقرونوشت شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت، دعوتنامه و قراردا

  .اشته باشدمطابقت د

 (ابنیه 0حداقل رتبه )رونوشت گواهینامه صالحیت پیمانكاري ( ب

 .تفكیك قیمت می باشد آنالیزپاکت ج شامل مبلغ پیشنهادي و  -3

ید بر روي آن نوع مناقصه و مشخصات پیمانكار به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته والک و مهر پاکت د شامل پاکت الف و ب و ج می باشد که با -2

 .شده تحویل دبیر خانه گردد

 . تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود  گشودن پیشنهادهاي قیمت،از  پس (7

 قراردادروز پس از ابالغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجراي تعهدات براساس قیمت پیشنهادي خود، به انعقاد  7باید حداکثر تا  مناقصهبرنده : 6تبصره

 .بدون هیچ تشریفات قضائی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد مناقصهدر غیر اینصورت تضمین شرکت او در . مبادرت نماید

دوم  برندهاو به نفع کارفرما ضبط می شود و  مناقصهحاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در   در مهلت پیش بینی شده،چنانچه برنده اول :2تبصره

 .مناقصه تجدید خواهد شد به نفع کارفرما ضبط ووي تضمین   و در صورت امتناع نفر دوم،شود  به عنوان برنده مناقصه اعالم می

 .و قراردادي برعهده پیمانكار می باشدکسورات قانونی  پرداخت کلیه (8

 .ماه شمسی می باشد 65مدت قرارداد  (9

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد (11

 

 



 

 

 

 پیاده روسازي سطح شهر بافقشرايط خصوصي انجام عملیات 

قرارداد تمامی عملیات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث قهریه و خطرات احتمالی مربوط به اجراي عملیات نزد یكی از در هنگام عقد پیمانكار بایستی  -6

لف به چنانچه به علت تشریفات یا هر علت دیگر این امر میسر نشود حداکثر یك ماه پس از مبادله قرارداد مك. شرکتهاي بیمه مورد قبول کارفرما بیمه نماید

هرگاه پیمانكار به ترتیب فوق عمل ننماید و در خالل مدت اجراي عملیات حادثه یا مشكلی پیش آید که به تجهیزات و . تسلیم بیمه نامه مربوط خواهد بود 

 .عملیات انجام شده آسیب وارد کند پیمانكار مسئول جبران خسارت ناشیه خواهد بود

 یمانكار می باشد و هیچگونه پرداخت جداگانه اي بابت تامین آب به پیمانكار پرداخت نمی شودپ تهیه و حمل آب موردنیاز به عهده  -2

برطرف نماید به صورتیكه محل انجام  بالفاصله پیمانكار متعهد است هرگونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان بوجود امده باشد را -3

 .درآید تائید ناظربه  س ازانجام عملیات ، نظافت محلپ و باشد یکارها عاري از هرگونه مصالح اضاف

کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به ، با اولین اعالم ناظر به پیمانكار ، در صورت خودداري پیمانكار از اجراي بند فوق  :تبصره

 .منظور می نماید و در صورت تكرار، تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود پیمانكاردرصد جریمه به حساب بدهی  60اضافه 

 .برنامه ریزي مشمول تعدیل می باشدسازمان مدیریت و 60/8/6392مورخ  673573/65نرخ این پیمان طبق بخشنامه شماره  -2

كارخانه موزاییك باید از  ضمنابرعهده و هزینه پیمانكار می باشد ... ماشین آالت، لوازم کار، نیروي انسانی و موزاییك، سنگ جدول، مصالح،  کلیه تهیه  -0

ورد تائید جهت همچنین سنگ جدول م بافق برسددستگاه نظارت شهرداري تهیه گردد که طرح موزائیك قبل از اجرا می بایست به تائید  سنگامیك یزد

 05تا  25ضمناً .اجرا سنگ جدولهاي پرسی می باشد و نمونه  سنگ جدول چینی می بایست قبل از اجرا به تائید دستگاه نظارت و نماینده کارفرما برسد 

 .می باشد (با توجه به طرح پیشنهادي پیمانكار که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد )  درصد موزاییك هاي مصرفی رنگی

و درصورت پایین  تهیه و اجرا گردد( بتن آماده با میكسر)کف پیاده رو حتما می بایست از یكی از کارگاههاي تولید بتن  يبتن مورد نیاز جهت بتن ریز  -1

ند از بتن ساخته شده با خالطه یا بنا به دستور کار دستگاه نظارت می توا ،پمپ و رستراک میك او یا عدم امكان بتن ریزي ب بودن حجم مقطع کار ابالغی

 . میكسر دستی استفاده نمود 

 .اجرا گردد ،سانتیمتر 0ساعت قبل از اجراي موزاییك به ضخامت  29بتن زیر موزاییك فرش می بایست : تبصره

ساعت  29ید و اجرا گردد و حداقل سانتیمتر با خالطه یا بتونیر تول 65بتن مگر زیر سنگ جدول می بایست قبل از اجراي سنگ جدول به ضخامت  – 7

مالت موردنیاز جهت نصب سنگ جدول جزء بتن مگر محسوب نمی ) اجراي بتن مگر،  نصب سنگ جدول برروي آن با مالت ماسه سیمان اجرا گردد  از بعد

 (نصب سنگ جدول منظور شده است  بهاي واحد تهیه و شود و هزینه مالت مطابق با فهرست بها در

 خواهد بود  پیمانكارپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده  -9

ن هر گونه پیمانكار ضامپیگیري و هماهنگی هاي الزم جهت تعیین موقعیت تاسیسات شهري در مكان هاي انجام پروژه برعهده پیمانكار می باشد و  -8

صور نقص و عیبی است که به تجهیزات و تاسیسات شهري، به اشخاص و اموال اشخاص ثالث چه در حین ساعات کاري و چه در ساعات غیرکاري ناشی از ق

عمل نماید که اي باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت و پیمانكار در این مورد باید به گونه ی عهده وي م پیمانكار، به

 .درگیري یا پیامد مالی و حقوقی براي کارفرما بوجود نیاید

 .انجام عملیات نقشه برداري الزم برعهده و هزینه پیمانكار می باشد -65

بامدرک تحصیلی حداقل مهندس عمران و سه سال  ستگاه نظارتپیمانكار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی، شخص واجد شرایط و مورد تایید د -66

 غیبتو در صورت . را به عنوان رئیس کارگاه معرفی کند و رئیس کارگاه میبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومی پیمان عمل نماید سابقه کار

 . سرخواهد شدریال جریمه محاسبه و از صورت وضعیت ک 205550555سرپرست کارگاه به ازاي هر روز 



 

 

 

پروژه داشته باشد و پس از انجام آن مرحله ضمن تائید کارکرد دستورکار جهت  پیمانكار الزم است قبل از انجام هر عملیات اجرایی دستور کار از ناظر -62

 (اوردر براي هر مرحله از عملیات اجرایی الزامی می باشد)ادامه عملیات را از ناظر پروژه دریافت نماید 

 .هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد -63

محل انباشت موقت در کارگاه و باراندازي در قیمت ها منظور شده و هیچگونه در صورت تخریب دستی هزینه جمع آوري و بارگیري و حمل مصالح تا  -62

 .هزینه اضافه اي بابت آن پرداخت نمی گردد

همان ماه می باشد ضمنا صورت وضعیتهاي فاقد  20ز زمان ارسال صورت وضعیت به شهرداري اول تا پنجم هر ماه می باشد و مهلت برررسی آن تا رو -60

 .شود و پیمانكار در این خصوص هیچگونه اعتراضی ندارد جلسه قابل بررسی نبوده و به پیمانكار عودت داده میدستورکار و صورت

 جریمه  برداشت می گردد ریال از کارکرد یا مطالبات یا ضمانت نامه بانكی پیمانكار به عنوان 105550555به ازاي هر روز تاخیر غیرمجاز مبلغ  -61 

ناظر جهت بازرسی و نظارت بر عملكرد  به باال و کولردار بدون راننده در اختیار 83یا پراید مدل  250پیمانكار می بایست درابتداي شروع کار، یك دستگاه پژو  -67

صورت عدم  و در.  قرار دهد که هزینه هاي آن برعهده پیمانكار بوده و الزم است پیمانكار هزینه هاي مربوطه را در قیمت ردیفهاي پیشنهادي پیش بینی نماید

باالسري از پیمانكار کسر نماید این هزینه %  60و هزینه مربوطه را با  تامین خودرو توسط پیمانكار ، کارفرما مجاز است خودرو مذکور را از طریق آژانس تامین

  اظ نموده باشدممكن است از مبالغ پیش بینی شده در تجهیز کارگاه بیشتر باشد که پیمانكار می بایست پیش بینی آن را در سایر ردیفهاي پیشنهاد قیمت لح

یك بار براي بتن ماهیچه سنگ )بتن  يریتا نمونه گ دیکتبا مراتب را با ناظر مربوطه هماهنگ نما ریطول مس 205حداقل هر  يموظف است برا مانكاریپ -69

با  شاتیآزما نكهیشود و درصورت ا یداده م میتعم ریمتر از طول مس 205به  شیآزما جیاست نتا یهیبد دیبه عمل آ(  جدول و یك بار براي بتن زیر موزائیك فرش

 دیرا لحاظ نما یمی، کارفرما مختار است در خصوص اعمال جرائم هرگونه تصم ماگرفته باشد بسته به نظر کارفر متر صورت 205از  شیصل بافو

 یم مانكاریبه عهده پ یسطح آبهاي تیهدا جهت نییتع لحاظ از رینقشه برداري مس و یکنترل کدهاي ارتفاع ،شده هاي مشخص ریقبل از اجراي کار در مس -68

 .باشد

تائید  ه آزمایشات که براي مرحله اول درخواست میشود بعهده کارفرما می باشد و هزینه تكرارکلیه آزمایشات که براي مرحله اول فاقد نتیجه موردهزینه کلی -25

 .باشد به عهده پیمانكار می باشد

 شود یممصرف پرداخت  زانیو بتن به م گرددیکسر م ينه قالب بندینباشد هز يکه لزوم به قالب بند یدرصورت -26

با  يبتنها يگردد و برا یآن اعمال م يو کسر بها دیتر بتن مورد تائ نییرده پا كیبودن بتن تا  يسازه ا ریکه بتن جواب ندهد با توجه به غ یدر صورت -22

 . شود یپرداخت نم يزیبابت بتن ر ییبها چگونهیمقاومت کمتر ه

با شرایط قرارداد نباشد و کارکرد پیمانكار به تائید ناظر و کارفرما نرسد پیمانكار موظف است نسبت به درصورتی که کیفیت اجرایی هر بخش از عملیات مطابق  -23

ورت حساب تخریب و اصالح آن اقدام نماید و درصورتی که بنا به هردلیلی صالحدید کارفرما برآن باشد که تخریب صورت نگیرد هزینه عملیات مذکور درص

 .یمانكار در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت پیمانكار لحاظ نمی گردد و پ

که می بایست متناسب با زمان برآورد اولیه پیمان می باشد  ك فرش پیش بینی شده دریمبناي زمانبندي و کنترل پیشرفت پروژه مقادیر سنگ جدول و موزای -22

 پروژه کارکرد نیز انجام شود

وار امام علی، خیابان عدالت، خیابان ولیعصر، پارکهاي محلی سطح شهر و لكه گیري و رفع نواقص پراکنده در پیاده روهاي محل اجراي پروژه بلوار انقالب، بل -20

 .سطح شهر که به هنگام تحویل زمین به پیمانكار ابالغ می گردد

یك اکیپ آن منحصرا بایستی جهت لكه گیري و کارهاي  موزاییك فرش در سطح شهر مشغول فعالیت باشد وحداقل سه اکیپ  می بایست همواره باپیمانكار  -21

 .ریال بصورت جریمه از صوت وضعیت پیمانكار کسر می گردد 6505550555پراکنده در سطح شهر اختصاص یابد و در صورت کمبود هر اکیپ روزانه مبلغ 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحدشرح عملیاتشماره ردیف فهرستردیف
مبلغ براساس 

فهرست بها
مبلغ کل براساس فهرست بهامقدار

1,825,000341.3622,872,500متر مکعبتخریب انواع بتن غیرمسلح، با هر عیار سیمان.1010405

73,9003250240,175,000مترطولبرچیدن )تخریب( جدول هاي بتني پیش ساخته.2010515

3010907
برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتي متر )اندازه گیري 

برحسب طول هر خط برش(.
15,600325050,700,000متر طول

4010908

اضافه بها نسبت به ردیف 111917 ، به ازاي هر سانتي متر اضافه 

عمق مازاد بر 7 سانتي متر، اندازه گیري برحسب طول هر خط 

برش )کسر سانتي متر به تناسب محاسبه مي شود(.

1,930975018,817,500متر طول

5010913

تخریب آسفالت بین د و خط بر ش )با فاصله حداکثر 1٫5 متر( 

با وسایل مکانیکي مانند کمپرسور یا بیل مکانیکي، به ضخامت 

تا 7 سانتي متر و برداشتن آن.

6,300162510,237,500متر مربع

6010914

اضافه بها به ردیف 111913 به ازاي هر سانتي متر اضافه 

ضخامت مازاد بر 7 سانتي متر )کسر سانتي متر به تناسب محاسبه 

مي شود(.

2,410487511,748,750متر مربع

7020103

خاک برداري، پي کني، گودبرداري و کانال کني در زمین هاي 

سخت، تا عمق 2 متر و ریختن خا کهاي کنده شده به کنارمحل 

هاي مربوط.

199,500760151,620,000متر مکعب

8020401

بارگیري مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکي، غیرلجني، و 

حمل با هر نوع وسیله دستي تا 51 متر و تخلیه آن در مواردي 

که استفاده از ماشین براي حمل ممکن نباشد

192,000760145,920,000متر مکعب

9020501
تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزي و خاکبرداري گودال و پی ها 

که با ماشین انجام شده است
6,570174011,431,800متر مربع

10020505
پخش و تسطیح خاک هاي ریخته شده در خاکریز ها تا قشر 15 

سانتیمتر در هر عمق و ارتفاع  غیر کانال و گود و پی
49,60033216,467,200متر مكعب

11020601
آب پاشي و کوبیدن سطوح خاک برداري شده یا سطح زمین 

طبیعي، با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد.
10,800174018,792,000متر مربع

12030103

خاک برداري یا گودبرداري در زمین هاي نرم با هر وسیله 

مکانیکي، حمل مواد حاصل از خاک برداري تا فاصله 21 متر 

از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

10,700316033,812,000متر مکعب

13030104

خاک برداري یا گودبرداري در زمین هاي سخت با هر وسیله 

مکانیکي، حمل مواد حاصل از خاک برداري تا فاصله 21 متر 

از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

22,500210047,250,000متر مکعب

14030701

بارگیري مواد حاصل از عملیات خاکي یا خاک هاي توده شده 

و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکي دیگر تا فاصله 

100 متري مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.

21,6006768146,188,800مترمکعب

15030702

حمل مواد حاصل از عملیات خاکي یا خاک هاي توده شده، 

وقتي که فاصله حمل بیش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازاي 

هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. کسر 100 متر به تناسب محاسبه 

مي شود.

1,8102707249,000,320مترمکعب

16030703

حمل مواد حاصل از عملیات خاکي یا خاک هاي توده شده، 

وقتي که فاصله حمل بیش از500 متر تا10 کیلومتر باشد، براي 

هر کیلومتر مازاد بر500 متر اول، براي راه هاي آسفالتي )کسر 

کیلومتر به نسبت قیمت یك کیلومتر محاسبه مي شود(.

مترمکعب - 

کیلومتر
5,26067450354,787,000

17030704

حمل مواد حاصل از عملیات خاکي یا خاک هاي توده شده، 

وقتي که فاصله حمل بیش از10کیلومتر تا30 کیلومتر باشد، براي 

هر کیلومتر مازاد بر10 کیلومتر اول، براي راه هاي آسفالتي )کسر 

کیلومتر به نسبت قیمت یك کیلومتر محاسبه مي شود(.

مترمکعب - 

کیلومتر
3,800909234,549,600

18031002

تهیه خاک مناسب از خارج کارگاه، براي خاکریزها شامل 

کندن، بارگیري و حمل، تا فاصله 511 متر و باراندازي در محل 

مصرف.

50,00033216,600,000مترمکعب

فرم آنالیزبها و برآورد عملیات بازسازی پیاده رو و سنگ جدول معابر شهربافق براساس فهرست بها ابنیه 98



 

 

 

 

19040505

تهیه، حمل و ریختن شن نقلي در معابر، محوطه ها و یا هر محل 

دیگري که الزم باشد، به  انضمام پخش و تسطیح آن ها در 

ضخامت هاي الزم.

486,0001750850,500,000مترمکعب

20060102
تهیه وسایل و قالب بندي جداول به هر ارتفاع برراي بتن ریزي 

درجا
220,5001400308,700,000متر مربع

21080102
تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعي یا شکسته، با 150 

کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.
1,287,000420540,540,000مترمکعب

22080104
تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعي یا شکسته با 

مقاومت فشاري مشخصه 16 مگاپاسکال.
1,625,00015202,470,000,000مترمکعب

100,50026026,130,000متر مكعباضافه بها به بتن کف سازي با هر وسیله و به هر ضخامت23080306

42,700173574,084,500مترمربعلیسه اي کردن و پرداخت سطوح بتنی در صورت لزوم24

25110901
شفته ریزي با خاک محل و 150 کیلوگرم آهك شکفته در 

مترمکعب شفته.
571,00039902,278,290,000مترمکعب

26110905

کسربها به ردیف هاي 110901 و 110902، براي کاهش هر 50 

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

تناسب محاسبه مي شود.

338,352,000-84,8003990-مترمکعب

27120104

تهیه و نصب جدول هاي پیش ساخته پرسي، با سطح مقطع تا 

1٫36 مترمربع و با حداقل مقاومت استوانه اي استاندارد 281 

کیلوگرم بر سانتي متر مربع.

3,581,0005251,880,025,000مترمکعب

28120504
بنایي با بلوک سیماني توخالي کف پر به ضخامت حدود 21 . 

سانتي متر و مالت ماسه سیمان 1:5
421,5001525642,787,500متر مربع

122,5001525186,812,500متر مربعاندود سیمانی 1:4 به ضخامت 2 سانتی متر بر روي سطوح افقی29180304

30180401
اندود تخته ماله اي در یك دست به ضخامت 0.5 سانتی متر 

روي سطوح قایم و افقی با مالت ماسه سیمان و پودر سنگ
88,2001525134,505,000متر مربع

31180403
اضافه بها به ردیف 180401 در صورتی که به جاي سیمان 

پرتلند از سیمان سفید استفاده شود
1,84015252,806,000متر مربع

32210512
فرش کف با موزاییك ماشینی پرسی دو الیه آج دار )حیاطی( با 

مالت ماسه سیمان 1:5.
376,500175006,588,750,000مترمربع

33220803
تهیه و نصب جدولهاي سنگی با سنگ چینی الیبید ، به 

ضخامت 6 سانتیمتر به همراه اجراي بتن تقویت و بند کشی با 

مالت ماسه سیمان

923,000211194,753,000مترمربع

34220804
اضافه بهاي افزایش ضخامت به ردیف 220803 به ازاي هر 

سانتیمتر اضافه ضخامت
96,00084481,024,000مترمربع

35220901
تهیه و حمل ونصب سنگ مكعبی )کیوبیك( به ابعاد 

10*10*10 سانتیمتر در سطوح افقی با سنگ تراورتن سفید با 

مالت ماسه و سیمان

721,500320230,880,000متر مربع

36220902
تهیه و حمل ونصب سنگ مكعبی )کیوبیك( به ابعاد 

10*10*10 سانتیمتر در سطوح افقی با سنگ گرانیتی 

شكالتی خرم دره با مالت ماسه و سیمان

769,500640492,480,000متر مربع

37220903
تهیه و حمل ونصب سنگ مكعبی )کیوبیك( به ابعاد 

10*10*10 سانتیمتر در سطوح افقی با سنگ گرانیت کرم 

نهبندان با مالت ماسه و سیمان

757,500640484,800,000متر مربع

38250603
تهیه مصالح و اجراي رنگ آمیزي روي سطوح آسفالت وبتن با 

رنگ دو جزعي مانند خط عابر پیاده
789,000435343,215,000مترمربع

2,0202407548,631,500تن - کیلومترحمل سیمان نسبت به مازاد 30 کیلومتر تا 75 کیلومتر39280101

1,3601872525,466,000تن - کیلومترحمل سیمان نسبت به مازاد 75 کیلومتر تا 110 کیلومتر40280102

19,527,797,970جمع کل آنالیز بها )ریال(

27,163,166,976جمع کل با اعمال ضریب باالسری  1/3 و ضریب منطقه ای 1/07  )ریال( 



 

 

 

 

مقدارواحدردیف
مبلغ  براورد  واحد 

)ریال(
مبلغ برآورد کل )ریال(

160080,000128,000,000متر مربع1

181,200,00021,600,000عدد2

181,000,00018,000,000عدد3

36400,00014,400,000عدد4

10200,0002,000,000عدد5

200200,00040,000,000متر طول6

801,200,00096,000,000پایه7

شرحشمارهردیف

تامین و تجهیز ساختمان اداري و دفاتر کار پیمانكار1420103

تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران.2420202

3420306

هزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط 

زیست )HSE( و حفاظت کار، براساس 

دستورالعمل هاي مندرج در اسناد پیمان.

تامین ایاب و ذهاب کارگاه4420801

5421101

تامین عالیم و وسایل ایمنی براي اطراف تراشه ها و 

میله چاه هاو گودهایی که در مسیر عبور عابرین و 

یا وسایل نقلیه قرار دارد در کار هاي رشته شبكه 

توزیع آب شبكه جمع اوري فاضالب و ابرسانی 

روستایی

بیمه تجهیز کارگاه6421301

برچیدن کارگاه7421302

تخریب و کندن پایه هاي تابلوهاي معابروعالئم صندوقهاي پست یا صدقه و نصب 

مجدد تابلو در صورت لزوم جابه جایي و یا دستور کار ناظر پروژه ) 50% قیمت 

پیشنهادي این آیتم مربوط به هزینه هاي تخریب و 50% مربوط به هزینه نصب مي باشد 

(  برآوردآیتمهای پیش بینی شده تجهیز و برچیدن کارگاه)

( برآوردآیتمهای پیش بینی نشده براساس فهرست بهای ابنیه 98)

جمع کل برآرود قیمت آیتمهای پیش بینی نشده در فهرست بها )ستاره دار( )ریال(

شرح عملیات

رنگ آمیزي سنگ جدولهاي بتني در قسمت نما و روي سر سنگ جدول

تهیه و حمل و نصب ویلچررو

تهیه و حمل  بوالرد تا محل شهر بافق

حمل و نصب بوالرد

)U( حمل و نصب مانع ترافیکي

416,000,000

تهیه و اجراي غالف لوله 125 پلي کا فشار متوسط

781,000,000جمع )ريال(

320,000,000جمع کل برآرود قیمت آیتمهای پیش بینی نشده در فهرست بها )ستاره دار( )ریال(

بهاي کل )ريال(

21,251,701

85,006,803

21,251,701

مقطوع

مقطوع

واحد

مقطوع

106,258,503

425,034,014

مقطوع

مقطوع

مقطوع

مقطوع

90,319,728

31,877,551



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف

1

2

قیمت پیشنهادی پیمانکار براساس ردیف 1 جدول )ج(

ضریب پیمان=

27,579,166,976

جدول )ج( برآورد و پیشنهاد قیمت پیمانکار

پیشنهاد قیمت پیمانکار)ريال( برآورد )ريال( شرح

جمع کل آيتمهاي پیش بیني شده و پیش بیني نشده در فهرست 

28,360,166,976جمع کل )ريال(

27,579,166,976.27

781,000,000781,000,000تجهیز وبرچیدن کارگاه


