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

 استعالم بها خالصه

 
لذا قیمت پیشنهادی خود را . نمايد واگذار به شرح جدول ذيلرا به پیمانكار واجد شرايط سطح شهر  عملیات ساخت حوضچه درشهرداری بافق در نظر دارد 

تا در صورت تائید کمیسیون  به دبیرخانه شهرداری تحويل نمائید 72/72/99مورخ  نبهشيكنموده و حداکثر تا پايان وقت اداری روز  در رديف مربوطه درج

 .معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 قيمت كل شرح  فعاليتها رديف

  مطابق با برآورد پيوست ساخت حوضچه در سطح شهر انجام عمليات  1

 : (ريال ) مبلغ كل به حروف 
 

 :شرايط استعالم

 (مصالح بايستي مورد تايید دستگاه نظارت باشد).پیمانكار مي باشدو هزينه برعهده  ...لوازم کار و مصالح مانند آجر، سیمان، ماسه و  ماشین آالت، کلیهتهیه   (1

نطقه ای و ضريب پیشنهادی پیمانكار و بر اساس صورت م 72/1باالسری و  3/1و اعمال ضرايب  99در صورت ابالغ کار جديد براساس فهرست بهای ابنیه   (7

 .وضعیت پیشرفت کار و طبق تايید کارفرما و يا دستگاه نظارت و کسر کلیه جرايم و کسورات قانوني قابل پرداخت مي باشد

 .سازمان مديريت و برنامه ريزی مشمول تعديل مي باشد 11/9/1337مورخه 123723/17نرخ اين پیمان طبق بخشنامه شماره   (3

 .مي باشد پیمانكاربرعهده و قراردادی ساير کسورات قانوني بیمه، مالیات و کلیه هزينه های   (4

لث در حین کار و بعد از کار که ناشي از آن عملیات مي باشد بر عهده پیمانكار جاني و مالي به اشخاص ثابه تاسیسات شهری و خسارت هرگونه خسارت   (1

  . و شرط تبری نسبت به شهرداری حاکم است مي باشد

 .مايدپیمانكار موظف است در کلیه ساعات فعال کار در تمام مراحل کار حداقل يك نفر سرپرست در محیط کار تامین ن (6

جريمه و از صورت وضعیت او کسر  707770777عدم دسترسي به سرپرست و يا عدم حضور او در محیط کار در هرمورد مشاهده ، پیمانكار به مبلغ : تبصره

 .خواهد گرديد

 .ماه شمسي مي باشد 3مدت انجام كار  (7

 .اکیپ فعالیت کنند دورت همزمان پیمانكار موظف است بنا به درخواست دستگاه نظا (3

درصد مبلغ پیشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكي يا اسناد خزانه به  17هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل   (9

 .عنوان سپرده تا زمان تحويل قطعي دريافت مي دارد

 .اخذ مجوز حفاری از ادارات و پیگیری آن بعهده پیمانكار است (17

 یقیمت پیشنهاد پیمانكار بايستي درپیمانكار بوده و هزينه  وي بر عهده يعملیات اجراو هزينه حمل و نقل و جرثقیل و بارگیری و تخلیه مصالح و نصب  (11

 .   رفرما هیچ گونه مسئولیتي مبني بر پرداخت اضافي بر عهده نداردلحاظ نمايد و کاخود 

زايیك بايد از کارخانه ضمنا مو .برعهده و هزينه پیمانكار مي باشد... تهیه کلیه مصالح، موزايیك، سنگ جدول، ماشین آالت، لوازم کار، نیروی انساني و  (17

همچنین سنگ  و تهیه گردد که طرح موزائیك قبل از اجرا مي بايست به تائید دستگاه نظارت شهرداری بافق برسد يزد موزايیكسنگامیك يزد يا کارخانه 

 . رما برسد جدول مورد تائید جهت اجرا سنگ جدولهای پرسي مي باشد و قبل از اجرا به تائید دستگاه نظارت و نماينده کارف

 و در صورت انجام نشدن کارفرما نسبت به انجام آن اقدام کرده و هزينه نموده اقدام ساعت آينده  74طي  محل نظافت به نسبت موظف است  پیمانكار (13

از صورت وضعیت پیمانكار کسر مي تكرار دو برابر هزينه مربوطه  صورت در و مي نمايد منظور پیمانكار بدهي حساب به جريمه درصد پانزده اضافه به را مربوطه

 . گردد

ساعت بعد  43سانتیمتر با خالطه يا بتونیر تولید و اجرا گردد و حداقل  17بتن مگر زير سنگ جدول مي بايست قبل از اجرای سنگ جدول به ضخامت  (14

ب سنگ جدول جزء بتن مگر محسوب نمي شود و مالت موردنیاز جهت نص) اجرای بتن مگر،  نصب سنگ جدول برروی آن با مالت ماسه سیمان اجرا گردد 

 (     هزينه مالت مطابق با فهرست بها دربهای واحد تهیه و نصب سنگ جدول منظور شده است 

 .وزن آهن آالت و پروفیل بر حسب جدول اشتال يا جدول وزن آهن آالت کارخانه که مورد تايید دستگاه نظارت باشد قابل پرداخت مي باشد (11

 

 



 

فهرست بهای پایه رشته 

ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل اول. تخریب

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۱۷۰,۰۰۰5۸۵۰,۰۰۰مترمکعبتخریب بناهای با مصالح خشتی و چينه ای10401ف

۲۶۷,۵۰۰5۱,۳۳۷,۵۰۰مترمکعبتخریب بناهای با مصالح غير از خشتی و چينه ای که با ...10402ف

۲,۵۳۴,۰۰۰5۱۲,۶۷۰,۰۰۰مترمکعبتخریب بتن10405ف

۱۲۵,۵۰۰50۶,۲۷۵,۰۰۰مترمربعکندن آسفالت برای لکه گيری به ضخامت تا 5 سانتی متر بر حسی شطح کنده شده10903ف

۲۳,۱۰۰150۳,۴۶۵,۰۰۰مترمربعاضافه بها به دریف 10903 به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر 5 سانتی متر10904ف

۲۳,۱۰۰60۱,۳۸۶,۰۰۰مترطولبرش آسفالت با کاتر  تا عمق 7 سانتی متر10907ف

۲۵,۹۸۳,۵۰۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه رشته 

ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل دوم. عمليات خاکی با دست

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۲۲۴,۰۰۰۲۷.۰۰۶,۰۴۸,۰۰۰متر مکعبکندن زمين در زمينهای خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوطه۲۰۱۰۲ف۱

۷۲,۷۰۰۱۶.۰۰۱,۱۶۳,۲۰۰متر مکعبریختن خاک ها و ریختن یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها ....۲۰۵۰۴ف

۷,۲۱۱,۲۰۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل سوم . عمليات خاکی با ماشين

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

30501ف
کندن زمين در صورت لزوم استفاده از بيل هيدروليکی یا وسيله مشابه در زمين های 

خاکی  و ریختن خاک کندخ شده در کنار محل های مربوطه
4670054۲,۵۲۱,۸۰۰متر مکعب

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.
۳۱,۲۰۰125.50۳,۹۱۵,۶۰۰متر 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.

۱,۲۰۰502.00۶۰۲,۴۰۰متر 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
۶,۱۵۰1192.25۷,۳۳۲,۳۳۸

۳۰۷۰۴ف۴

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

از10کيلومتر تا 30 کيلومتر باشد, برای هر کيلومتر مازاد بر 10کيلومتر اول, برای 

راه های آسفالتی )کسر کيلومتر به  نسبت قيمت یک کيلومتر محاسبه می شود(.

متر مکعب 

کيلومتر
۵,۰۱۰125.50۶۲۸,۷۵۵

۱۲,۴۷۹,۰۹۳.جمع پایه بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل چهارم . عمليات سنگی

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۶۱۲,۴۰۰9.00۵,۵۱۱,۶۰۰متر مکعبتهيه حمل و ریختن شن نقلی در معابر و ...۴۰۵۰۵ف۲

۵,۵۱۱,۶۰۰جمع پایه بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل هشتم . بتن درجا

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۸۰۱۰۴ف۲
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 

16مگاپاسکال.
۲,۰۱۵,۱۰۰10.00۲۰,۱۵۱,۰۰۰متر مکعب

۲۰,۱۵۱,۰۰۰جمع پایه بدون ضرایب:

 

 



فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل یازدهم . آجرکاری و شفته آهک

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۷۸۱,۵۰۰۲۷۲۱,۱۰۰,۵۰۰مترمکعبشفته آهک با خاک محل و 150کيلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته110901

۳,۲۱۳,۰۰۰-۱۱۹,۰۰۰۲۷-مترمکعبکسر بها به دریف های 110901 و 110902 برای ....110905

۱۷,۸۸۷,۵۰۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل دوازدهم.یتن پيش ساخته و بلوک چينی

شماره *ردیف

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

تهيه و نصب جدول های بتنی پيش ساخته با سطح مقطع بيش از 0.05تا 0.1 مترمربع 120102

با بتن به عيار 250 کيلوگرم .....
۵,۲۲۶,۰۰۰۹۰۴۷۰,۳۴۰,۰۰۰مترمکعب

۲,۲۱۵,۰۰۰۳۶۷۹,۷۴۰,۰۰۰متر مکعببنایی با سيمانی توخالی به ضخامت بيش از 20 سانتی متر و مالت ماسه و سيمان 1205011:5

۴۴۴,۵۰۰۹۰۴۰,۰۰۵,۰۰۰متر مربعبنایی با سيمانی توخالی به ضخامت حدود20 سانتی متر و مالت ماسه و سيمان 1205031:5

۱,۳۱۹,۰۰۰۵۴۷۱,۲۲۶,۰۰۰مترمکعبپر کردن حفره های بلوک سيمانی تو خالی با مالت ماسه و ......120701

۶۶۱,۳۱۱,۰۰۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل شانزدهم . کارهای فوالدی سبک

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۱۶۰۱۰۵ف۱
تهيه , ساخت و نصب حفاظ و نرده و نردبان و قاب سازی فوالدی کف پله از لوله سياه و 

پروفيل های تو خالی .....
۱۰۷,۰۰۰1600۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰کيلوگرم

۱۲۴,۵۰۰800۹۹,۶۰۰,۰۰۰کيلوگرمتهيه , ساخت و نصب دریچه و درپوش .....۱۶۰۲۰۱ف

۲۷۰,۸۰۰,۰۰۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل هجدهم . اندودکاری و بندکشی

شماره *ردیف

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۳۹,۵۰۰180۷,۱۱۰,۰۰۰مترمربعشمشه گيری سطوح قایم و سقف ها با مالت ماسه و سيمان۱۸۰۳۰۲ف۱

۱۷۹,۵۰۰180۳۲,۳۱۰,۰۰۰مترمربعاندود سيمانی به ضخامت تا 2 سانتی متر روی سطوح قایم با مالت ۱۸۰۳۰۴1:4ف

۱۸۰۴۰۱ف
اندود تخته ماله ای در یک دست به ضخامت  حدود 0.5 سانتی متر روی سطوح قایم و 

افقی ...
۱۲۸,۰۰۰180۲۳,۰۴۰,۰۰۰مترمربع

2750180.00۷,۱۱۰,۰۰۰مترمربعاضافه بها نسبت به ردیف های 180401و 180402 در صورتی ...180403

۶۹,۵۷۰,۰۰۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل بيست و یکم .فرش موزایيک فرش

شماره *ردیف

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

۴۹۰,۰۰۰90۴۴,۱۰۰,۰۰۰مترمربعفرش کف با موزایيک ماشينی پرسی دو الیه آج دار حياطی با ...۲۱۰۵۱۲ف۱

۴۲,۰۰۰90۳,۷۸۰,۰۰۰مترمربعاضافه بها به ردیف 210403 تا 21602 ....۲۱۰۷۰۳ف

۴۷,۸۸۰,۰۰۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل بيست و پنجم .رنگ آميزی

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای کلمقداربهای واحدواحدشرح

272,500480.00۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰مترمربعتهيه مصالح و اجراي رنگ روغني كامل روي كارهاي فلزي250304ف۲

۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه 

رشته ابنيه
سال 1399فصل بيست و هشتم . حمل و نقل

*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.

۲,۹۷۰371.75۱,۱۰۴,۰۸۳تن 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.

۲,۰۵۰702.19۱,۴۳۹,۴۷۹تن کيلومتر

۲,۵۴۳,۵۶۲جمع بدون ضرایب:
 


