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 ) شبکه آبیاری و ایستگاه پمپاژ ( زینه های اجراییه 1-1

 انجام شده است : 89سال  برآورد هزینه عملیات اجرایی طرح بر اساس فهرست بهای آبیاری تحت فشار در جداول ذیل

  هزینه های اجرایی 1—1-1 جدول
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 ) شبکه آبیاری و ایستگاه پمپاژ ( خالصه هزینه های اجرایی 1-2

انجام شده  89بر اساس فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال  عملیات اجرایی طرح ) شبکه آبیاری و ایستگاه پمپاژ (در جداول ذیل برآورد هزینه 

 است :

 ) شبکه آبیاری و ایستگاه پمپاژ ( خالصه هزینه های اجرایی 1—2-1 جدول
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 اتاقک پمپاژفونداسیون و اجرای برآورد  1-3

 انجام شده است : 89در جداول ذیل برآورد هزینه عملیات اجرایی فونداسیون و اتاقک پمپاژ بر اساس فهرست بهای آبیاری ابنیه سال 

  فونداسیون و اتاقک پمپاژاجرای برآورد  1—3-1 جدول
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 خالصه کل هزینه ها 1-4

 خالصه برآورد کل هزینه های طرح در جدول ذیل قابل مشاهده می باشد :

 خالصه کل هزینه ها 1—4-1 جدول

 

 

 

 اجرای پروژه بندی زمان : 2پیوست 

 

  باشد.می روز 05توضیح : مدت زمان کل اجرا 

 

قیمت )ریال(

556,739,561

106,781,850

183,550,590

125,164,554

972,236,555ریالبا احتساب سایر هزینه ها

972,236,555ریالبدون احتساب سایر هزینه ها

4.30هکتارسطح طراحی شده

71,794,220ریالهزینه اجرایی در واحد سطح

226,101,524ریال

شرکت مشاور

مهر و امضاء 

نام و نام خانوادگی بازبین

مهر و امضاء 

مجموع برآورد هزینه های طرح

برآورد هزینه در واحد سطح  ) بدون احتساب سایر هزینه ها (

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

شرح هزینه

خرید لوازم
لوازم طرح

لوازم ایستگاه پمپاژ

عملیات اجرایی
برآورد اجرای شبکه آبیاری - فهرست بهای 98

برآورد اجرای اتاقکهای ایستگاه پمپاژ - فهرست بهای 98

وز(
ت)ر

مد

شرح عملياترديف
5تحويل زمين به پيمانکار1

5خط ريزي ،کانال کنی و رگالژ کف2

10تهيه لوازم و حمل به کارگاه3

20اجراي لوله هاي پلی اتيلن4

0احداث فونداسيون5

10نصب پمپ6

10 نصب شبکه آبياري7

10تست و راه اندازي سيستم8

5برچيدن کارگاه9
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