
 

 استعالم بها خالصه

لذا قيمت پيشنهادی خود را در ردیف مربوطه درج . به شرح جدول پيوست اقدام نماید عمراني سطح شهرشهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عمليات 

تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای  شهرداری تحویل نمائيدبه دبيرخانه  62/62/99مورخ  شنبهچهارنموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

 .آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل شرح  فعاليت

  به شرح جدول پيوست عمراني سطح شهرانجام عمليات 

 :شرايط استعالم

 . مي باشدماه شمسي  2مدت زمان قرارداد  -1

به صورتيكه محل انجام پيمانكار متعهد است هرگونه آلودگي و تخریب که بر اثر انجام عمليات موضوع پيمان بوجود امده باشد را بالفاصله برطرف نماید  -6

 .کارها عاری از هرگونه مصالح اضافي باشد و پس ازانجام عمليات ، نظافت محل به تائيد ناظر درآید

ضافه بوطه را به ادر صورت خودداری پيمانكار از اجرای بند فوق ، با اولين اعالم ناظر به پيمانكار، کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مر: تبصره

 .درصد جریمه به حساب بدهي پيمانكار منظور مي نماید و در صورت تكرار، تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد نمود 11

 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مشمول تعدیل مي باشد  11/9/1336مورخ  173673/16نرخ این پيمان طبق بخشنامه شماره   -3

نوع آجدار و باید از برعهده و هزینه پيمانكار مي باشد ضمنا موزایيك... تهيه کليه مصالح، موزایيك، سنگ جدول، ماشين آالت، لوازم کار، نيروی انساني و  -4

  .که طرح موزائيك قبل از اجرا مي بایست به تائيد دستگاه نظارت شهرداری بافق برسد باشدیا یزد موزایيك کارخانه سنگاميك یزد  وليدساب خورده ت

 .انجام عمليات نقشه برداری الزم برعهده و هزینه پيمانكار مي باشد -1

 پيمانكار خواهد بود پرداخت کليه کسورات قانوني بعهده   -2

ل پيمانكار موظف است قبل از آغاز عمليات اجرایي، شخص واجد شرایط و مورد تایيد دستگاه نظارت بامدرك تحصيلي حداقل مهندس عمران و سه سا   -7

ایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومي پيمان عمل نماید و در صورت غيبت سرپرست سابقه کار را به عنوان رئيس کارگاه معرفي کند و رئيس کارگاه ميب

 . ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعيت کسرخواهد شد 606660666کارگاه به ازای هر روز 

 .هيچگونه پيش پرداختي به این قرارداد تعلق نمي گيرد   -3

همان ماه برای ناظر و پس از آن  61اول تا پنجم هر ماه مي باشد و مهلت بررسي آن تا روز ناظر پروژه در سيستم پوشا زمان ارسال صورت وضعيت به   -9

 .بعد به امور مالي شهرداری ارجاع مي گردد ماه پنجمان بررسي توسط نماینده کارفرما مي باشد و در تاریخ روز زم 16

 : به ميزان و ترتيب زیر از پيمانكار وصول مي شود( ناشي از قصور پيمانكار ) خسارت تاخير غير مجاز پيمان   -16

 .بق با شرایط عمومي پيمان اعمال خواهد شددر صورت عدم تجهيز کارگاه مطا: تأخير در تجهيز کارگاه ( الف

 ریال از کارکرد یا مطالبات یا ضمانت نامه بانكي پيمانكار به عنوان جریمه  606660666به ازای هر روز تاخير غيرمجاز مبلغ  :تأخير در اجرای عمليات  (ب

 برداشت مي گردد

آیتم های ستاره دار با اعمال منطقه ای و ضریب پيشنهادی پيمانكار و  70/1باالسری و  3/1و اعمال ضرایب  99مبلغ قرارداد براساس فهرست بهای ابنيه   -11

بر اساس صورت وضعيت پيشرفت کار و طبق تایيد کارفرما و یا دستگاه نظارت و کسر کليه جرایم و باالسری و ضریب پيشنهادی پيمانكار و  3/1ضریب 

 .کسورات قانوني قابل پرداخت مي باشد

 63136463641: فاکس  - 63136466666: تلفن - 3971912777:کدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -یزد: آدرس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف
شماره 

آيتم
واحدشرح عمليات

قيمت هر واحد 

)ريال(
قيمت كل )ريال(مقدار

2,534,00090228,060,000مترمكعبتخریب انواع بتن غير مسلح1010405

93,60088082,368,000متر طولتخریب وبرچيدن سنگ جدول2010515

23,100902,079,000متر طولبرش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتي متر3010907

4010908
اضافه بها نسبت به ردیف 616967 ، به ازای هر سانتي متر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتي متر، اندازه گيری 

برحسب طول هر خط برش )کسر سانتي متر به تناسب محاسبه مي شود(.
2,560270691,200متر طول

9,50054513,000متر مربعتخریب آسفالت بين دو خط برش5010913

6010914
اضافه بها به ردیف 616913 به ازای هر سانتي متر اضافه ضخامت مازاد بر 7 سانتي متر )کسر سانتي متر به 

تناسب محاسبه مي شود(.
3,360162544,320متر مربع

224,000550123,200,000مترمكعبکندن زمين در زمين های خاکي و ریختن خاك های کنده شده به کنار محل های مربوط.720102

8020401
بارگيری مواد حاصله از هر نوع عمليات خاکي غير لجني با هر نوع وسيله دستي تا 20 متر و تخليه آن در 

مئاردی که ماشين برای حمل ممكن نميباشد
148,50032548,262,500متر مكعب

136,5007910,783,500متر مكعبآبپاشي و کوبيدن خاکهای پخش شده در قشرهای حداکثر 15 سانتيمتر با تراکم 95 درصد9020602

1020505
پخش و تسطيح خاك های ریخته شده در خاکریز ها تا قشر 15 سانتيمتر در هر عمق و ارتفاع  غير کانال و 

گود و پي
67,500996,682,500متر مكعب

31,2002026,302,400متر مكعببارگيری و حمل و باراندازی مواد زاید تا1130701100

1,200808969,600متر مكعبحمل مواد زاید 100تا1230702500

6,150191911,801,850مترمكعب-کيلومترحمل مواد زاید 500تا133070310

1430704
حمل مواد زاید 10تا30 )حمل نخاله تا 11 کيلومتر و حمل مخلوط مناسب از دپو کارخانه فوالد 17 کيلومتر 

مي باشد(
5,0107963,987,960مترمكعب-کيلومتر

612,4002414,697,600متر مكعبتهيه و حمل و پخش شن نقلي15040505

268,50022059,070,000مترمربعقالببندی برای جداول بتني به هرارتفاع16060102

1,778,40060.5107,593,200متر مكعبتهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعي یا شكسته با 150کيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن17080102

2,015,10072.6146,296,260متر مكعبتهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعي یا شكسته با مقاومت فشاری مشخصه 16 مگاپاسكال1880104

781,5004837,512,000مترمكعبشفته ریزی با خاك محل و 150کيلوگرم در متر مكعب19110901

20110905
کسر بها برای کاهش هر 50کيلوگرم آهك شكفته در مترمكعب شفته کسر 50کيلوگرم به تناسب محاسبه مي 

شود
5,712,000-119,00048-مترمربع

21120105
تهيه و نصب جدول های بتني پيش ساخته پرسي، با سطح مقطع بيش از 6٫62 مترمربع و مالت ماسه سيمان 

1:5
5,654,00082.5466,455,000متر مكعب

22120306
تهيه و نصب لوله سيماني پيش ساخته به قطر داخلي 40 سانتيمتر ..... )منظور از لوله سيماني نوسيماني مي 

باشد(
749,000139,737,000متر طول

468,5007032,795,000مترمربعبنایي با بلوك سيماني توخالي کف پر به ضخامت حدود 66. سانتي متر و مالت ماسه سيمان 231661641:6

124,50039549,177,500کيلوگرمتهيه و ساخت و نصب دریچه ها ، در پوشها به همراه قاب .....24126661

39,500883,476,000مترمربعشمشه گيری روی سطوح قائم با مالت ماسه سيمان25180302

179,5008815,796,000مترمربعاندود سيماني به ضخامت حدود 2 ساتيمتر روی سطوح قایم با مالت ماسه سيمان 261803041:4

27136461
اندود تخته ماله ای )قشر رویه( در یكدست، به ضخامت حدود 6٫1 سانتي متر، روی سطوح قائم و افقي با 

مالت . سيمان، پودر و خاك سنگ 1:1:3
128,0008811,264,000مترمربع

28136463
اضافه بها نسبت به ردیفهای 136461 و 136466 ، در صورتي که، به جای سيمان پرتلند از سيمان سفيد 

استفاده شود.
2,75088242,000مترمربع

490,000240117,600,000متر مربعفرش کف با موزایيك ماشيني پرسي دوالیه آج دار ) حياطي ( با مالت ماسه سيمان 292105121:5

30210703
اضافه بها به  ردیف های 616463 تا 616266 ، درصورتي که بدنه یا قشر رویه ی موزایيك تك الیه یا موزایيك 

دو الیه، رنگي باشد.
42,00024010,080,000متر مربع

2,97014314,250,070تن- کيلومترحمل آهن آالت و سيمان پاکتي نسبت به مازاد بر30کيلومتر تا فاصله 75 کيلومتر31280101

32280102
حمل آهن آالت و سيمان پاکتي نسبت به مازاد بر75کيلومتر تا فاصله 150 کيلومتر )تا 100 کيلومتر محاسبه 

و پرداخت مورد تائيد مي باشد(
2,05011132,281,650تن- کيلومتر

1,608,857,110

2,237,920,240

برآورد اقالم براساس فهرست بهای ابنيه سال 1399      )جدول الف(

جمع کل بدون ضرایب

جمع کل آیتمهای فهرست بهایي با اعمال ضرایب )1/3 باالسری و 1/07 منطقه ای(



 

 

 
رديف

شماره 

آيتم
واحدشرح عمليات

قيمت هر 

واحد )ريال(
مقدار

قيمت كل 

)ريال(
1,400,0001318,200,000عددحمل و نصب ویلچررو*1

1,500,0001015,000,000عددتهيه و حمل و نصب بوالرد سنگي )مطابق با نمونه های سطح شهر(*2

3*)U( 500,000105,000,000عددحمل و نصب مانع ترافيكي

400,0004417,600,000متر طولتهيه و اجرای غالف لوله 110 پلي کا*4

5*

تخریب و کندن پایه های تابلوهای معابروعالئم صندوقهای پست یا صدقه و نصب مجدد تابلو در صورت لزوم 

جابه جایي و یا دستور کار ناظر پروژه ) 50% قيمت پيشنهادی این آیتم مربوط به هزینه های تخریب و %50 

مربوط به هزینه نصب مي باشد (

1,600,000711,200,000پایه

6*

خرید اقالم مورد نياز مثل کاشي و سراميك و مهتابي و کليد وپریز و انواع توالت و روسشویي و  ویلچررو و 

بوالرد و .... )دراین ردیف مبلغ  مورد نياز  جهت خرید کاالها تعيين گردیده که الزم است پيمانكار بادر نظر 

گرفتن ضریبي به منظور تامين کسورات قانوني و هزینه های مربوط به حمل و باالسری و ... قيمت کلي خود را 

اعالم مي نماید تا در طول مدت قرارداد متناسب با خرید اقالم که به تائيد کارپرداز مي رسد هزینه های خود 

رادریافت نماید (

52,000,000152,000,000مقطوع

119,000,000

154,700,000

2,392,620,240

تبصره : پرداخت صورت وضعیت براساس ضریب به دست آمده از حاصل تقسیم قیمت پیشنهادی پیمانکار به قیمت براورد صورت می پذیرد*

جمع کل جدول )ب( برآورد با اعمال ضریب 1/3 باالسری

برآورد اقالم پيش بينی نشده )ستاره دار * (درفهرست بهای ابنيه سال 1399      )جدول ب(

جمع کل جدول )ب( برآورد بدون اعمال ضریب

2,392,620,240 جمع كل برآورد )مجموع جداول )الف( و )ب( برآورد(

قيمت پيشنهادی پيمانکار )ريال(

ضریب پیشنهاد قیمت پیمانکار بابت 

کارهای فهرست بها 99
=


