
  .مراجعه نماييد بافق اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در استعالم ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري

 استعالم بها خالصه

 
لذا قيمت پيشنهادی خود را . نمايد واگذار به شرح جدول ذيلرا به پيمانكار واجد شرايط كوچه ها و سطح شهر  حفر چاه جذبيشهرداری بافق در نظر دارد 

تا در صورت تائيد كميسيون  به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 72/50/99مورخ  دوشنبهنموده و حداكثر تا پايان وقت اداری روز  در رديف مربوطه درج

 .معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 قيمت كل شرح  فعاليتها

  حفر چاه مطابق با برآورد پيوست تانجام عمليا

 
 :شرايط استعالم

 .است شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار -1

 (مصالح بايستي مورد تاييد دستگاه نظارت باشد ) .برعهده پيمانكار مي باشد ...كليه لوازم كار و مصالح مانند آجر، سيمان، ماسه و تهيه   -7

 .سانتيمتر باشد 05قطر دهانه چاه بايستي حداقل  -3

 .اه برعهده پيمانكار مي باشدچ ساعت بعد زا اتمام و حفاری 74نظافت محل، جمع آوری و حمل خاكها پس از  -4

و با در نظرگرفتن ضرايب منطقه ای و باالسری و ضريب پيمان براساس برآورد پيوست و  99محاسبه هزينه های كاركرد براساس فهرست بهای ابنيه  -0

 .پيشنهاد قيمت مي باشد

 .برنامه ريزی مشمول تعديل مي باشدسازمان مديريت و 10/9/1307مورخ  123523/15نرخ اين پيمان طبق بخشنامه شماره  -6

  با دستور كار و تاييد دستگاه نظارت مي باشدپيمانكار موظف به حفر چاه در هر نوع زميني  -2

 .هر چاه در صورت لزوم مطابق با دستور كار ناظر پروژه نسبت به حفر انباره اقدام نمايدپيمانكار بايستي در  -0

 .مي باشد پيمانكاربرعهده و قراردادی ساير كسورات قانوني  بيمه، ماليات وكليه هزينه های  -9

جاني و مالي به اشخاص ثالث در حين كار و بعد از كار كه ناشي از آن عمليات مي باشد بر عهده پيمانكار به تاسيسات شهری و خسارت هرگونه خسارت  -15

  . و شرط تبری نسبت به شهرداری حاكم است مي باشد

ايمني و تهيه و نصب عالئم ايمني و هشدار دهنده در پروژه از طرف پيمانكار الزامي است و مسئوليت وقوع هر گونه حادثه ای در محوطه رعايت موارد  -11

  پيراموني پروژه چه در ساعات اداری و چه در ساعات غير اداری به عهده پيمانكار است

 .ماه شمسي مي باشد 5مدت انجام كار  -21
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فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۱۲۵,۵۰۰۵۴.۹۵۶,۸۹۶,۲۲۵متر مربعکندن آسفالت برای لکه گيری به ضخامت تا 5 سانتی متر۱۰۹۰۳ف۱

۲۳,۱۰۰۲۷۴.۷۵۶,۳۴۶,۷۲۵متر مربعاضافه بها به ردیف ۱۰۹۰۴010903ف۲

۱۳,۲۴۲,۹۵۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۲,۶۳۷,۰۰۰35.17۹۲,۷۴۳,۲۹۰متر مکعبکندن زمين در زمينهای سنگی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محلهای مربوطه20104ف1

۸۷,۳۰۰140.68۱۲,۲۸۱,۳۶۴متر مکعباضافه بها به ردیفهای 10102 و 2020120104ف2

۲۰۳۰۱ف3
حفرميله چاه به قطرتا ۱٫۲ متر با مقاطع مورد نياز در زمين های خاکی و حمل خا ک های حاصله تا 

فاصله ۱۰متری از دهانه چاه.
۱,۵۴۴,۰۰۰۶۲۴.۲۳۹۶۳,۸۱۱,۱۲۰متر مکعب

۱,۰۰۳,۰۰۰۴۷۰.۴۰۴۷۱,۸۱۱,۲۰۰متر مکعبحفر کور )انباره( به صورت مخروطی ....۲۰۳۰۳ف4

20401ف5
بارگيری مواد حاصل از هرنوع عمليات خاکی .... و حمل با هرنوع وسيله دستی تا فاصله 

20 متر ....
۱۴۸,۵۰۰35.17۵,۲۲۲,۷۴۵متر مکعب

۲۰۵۰۴ف6
ریختن خاک ها یا مصالح سنگيی موجود در کنار پی ها گود ها و کانال ها به درون پيها و گود ها و 

کانال ها
۷۲,۷۰۰39.56۲,۸۷۶,۰۱۲متر مکعب

۱,۵۴۸,۷۴۵,۷۳۱جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۳۰۷۰۱ف۱
بارگيری مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کاميون یا هرنوع وسيله 

مکانيکی دیگر تا فاصله 100 متری مرکز ثقل برداشت و تخليه آن.
۳۱,۲۰۰1090.24۳۴,۰۱۵,۴۸۸متر مکعب

۳۰۷۰۲ف۲

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک های توده شده, وقتی که فاصله حمل بيش از 100 متر تا 

500 متر باشد, به ازای هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. کسر 100 متر به تناسب محاسبه 

می شود.

۱,۲۰۰4360.96۵,۲۳۳,۱۵۲متر مکعب

۳۰۷۰۳ف۳

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک های توده شده, وقتی که فاصله حمل بيش از500 متر تا 

10 کيلومتر باشد, برای هر کيلومتر مازاد بر 500 متر اول, برای راه های آسفالتی )کسر کيلومتر به  

نسبت قيمت یک کيلومتر محاسبه می شود(.

متر مکعب 

کيلومتر
۶,۱۵۰10357.28۶۳,۶۹۷,۲۷۲

۳۰۷۰۴ف۴

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک های توده شده, وقتی که فاصله حمل بيش از10کيلوکتر تا 

30 کيلومتر باشد, برای هر کيلومتر مازاد بر 10کيلو متر اول, برای راه های آسفالتی )کسر کيلومتر به  

نسبت قيمت یک کيلومتر محاسبه می شود(.

متر مکعب 

کيلومتر
۵,۰۱۰2180.48۱۰,۹۲۴,۲۰۵

۱۰۲,۹۴۵,۹۱۲.جمع پایه بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۶۱۰۲ف۱
تهيه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی برای بتن ریزی پشت جدول کف سازی و بتن 

مگر به هر ارتفاع
۲۶۸,۵۰۰16.80۴,۵۱۰,۸۰۰مترمربع

۴,۵۱۰,۸۰۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۷۰۲۰۲ف۱
تهيه, بریدن, خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع A3 به قطر 12 تا 18 ميلی متر, برای بتن 

مسلح با سيم پيچی الزم .
۶۸,۶۰۰15.54۱,۰۶۶,۰۴۴کيلوگرم

۱,۰۶۶,۰۴۴جمع بدون ضرایب:

فصل اول. عمليات تخریب

فصل دوم. عمليات خاکی با دست

فصل سوم . عمليات خاکی با ماشين

فصل ششم . قالب بندی

فصل هفتم . کارهای فوالدی با ميلگرد



فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۲,۰۱۵,۱۰۰1.68۳,۳۸۵,۳۶۸مترمکعبتهيه و اجرای بتن با شن و ماسه طبيعی یا شکسته با مقاومت فشاری 16 مگاپاسکال۸۰۱۰۴ف۱

۳,۳۸۵,۳۶۸جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

740,000659.40۴۸۷,۹۵۶,۰۰۰متر مربعاجر كاري به ضخامت يک آجر وبا آجر فشاري و مالت 1102051:5ف1

110826ف۲
اضافه بها به هر نوع آجركاري، براي كار در داخل چاه ياقنات يا مجاري زيرزميني در هر عمق و به هر 

طول.
1,807,000131.88۲۳۸,۳۰۷,۱۶۰متر مکعب

۷۲۶,۲۶۳,۱۶۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال 1399

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۱۱۲,۵۰۰102.67۱۱,۵۵۰,۳۷۵کيلوگرمتهيه و نصب توری پرسی با مفتول سياه برای نرده و حصار محوطه۱۶۰۴۰۵ف۱

۱۱,۵۵۰,۳۷۵جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال 1399

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۲۸۰۱۰۱ف۱
حمل سيمان پاکتی, مصالح سنگی, آهن آالت, آجر و بلوک,هرگاه فاصله محل تهيه تا محل کارگاه, 

بيش از ۳۰ کيلومتر وتا ۷۵ کيلومتر باشد, برای تمام طول مسير پس از کسر ۳۰ کيلومتر.
۲,۹۷۰444.65۱,۳۲۰,۶۲۴تن کيلومتر

۲۸۰۱۰۲ف۲
حمل سيمان پاکتی, مصالح سنگی, آهن آالت, آجر و بلوک,هرگاه فاصله محل تهيه تا محل کارگاه, 

بيش از ۳۰ کيلومتر وتا ۱۵۰ کيلومتر باشد, برای تمام طول مسير پس از کسر ۳۰کيلومتر.
۲,۰۵۰741.09۱,۵۱۹,۲۳۷تن کيلومتر

۲,۸۳۹,۸۶۱جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته تأسيسات 

مکانيکی

سال ۱۳۹۹

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۳۲۰,۵۰۰105.00۳۳,۶۵۲,۵۰۰مترطوللوله پی.وی.سی سخـت, به قطر خارجی 110 ميلی متر و فشار کار 6 بار.۳۰۳۰۶ف۱

۳۳,۶۵۲,۵۰۰

*ردیف
فهرست 

بها
ضریب باالسری

ضریب 

منطقه ای
بهای کل )ریال(

1.31.07۳,۳۶۶,۲۳۷,۱۱۴ابنيهف۱

1.31.13۴۹,۴۳۵,۵۲۳تاسيساتف2

مبلغ برآورد بدون اعمال ضرایب

فصل هشتم . بتن درجا

فصل یازدهم . آجرکاری و شفته ریزی

فصل شانزدهم . فوالد سبک

فصل بيست و هشتم . حمل و نقل

فصل سوم. لوله های پی. وی. سی و پلی پروپيلن

فرم پيشنهاد قيمت

۲,۴۲۰,۰۱۲,۳۰۴

۳۳,۶۵۲,۵۰۰

3,415,672,637جمع کل برآورد )ریال(

قيمت پيشنهادی پيمانکار )ریال(

   قيمت پيشنهادی پيمانکار به حروف )ریال( :

=
قیمت پیشنهادی پیمانکار )ریال(

ضریب پيمان=

3,415,672,637
 


