
 اجرای رحیم رضایی

 

 

 

بهای کل )ریال(بهای واحد )ریال(مقدارواحدشرح کاالشماره

20102
لوله گذاري با لوله پلي اتيلن به قطر 20تا 50 ميلي متر تا عمق 

0.75 متر
96142,50013,680,000متر

1115146,500163,347,500مترلوله گذاري با لوله پلي اتيلن به قطر 63 ميلي متر تا عمق 0.75 متر20102

*20102
کسر بها بابت اجراي روکار لوله پلي اتيلن لوله پلي اتيلن به قطر 63 

ميلي متري
45,532,200-102,550-444متر

3199,500598,500عدداضافه بها جهت اجراي متعلقات پلي اتيلن قطر 20 تا 2010150*

*20102
اضافه بها به رديفهاي لوله گذاري پلي اتيلن جهت اجراي متعلقات 

پلي اتيلن به قطر 63 ميلي متر
54205,10011,075,400عدد

143,169,200 جمع کل )ریال(

فصل دوم: عملیات لوله گذاری با لو له های پلی اتیلن

خطوط اصلی و نیمه اصلی

بهای کل )ریال(بهای واحد )ریال(مقدارواحدشرح کاالشماره

60509

حفاري چاه اتصال زمين به عمق 3 متر و طول و عرض 1 متر در

زمينهاي نرم ،نصب صفحه مسي، جوش سيم مسي 95 به صفحه 

مسي

،ريختن زغال و نمک روي صفحه و پرکردن چاه با خاك و متراکم

نمودن آن

15,382,0005,382,000حلقه

60802
نصب تابلوي کنترل پمپ يا تابلوي خازن از نوع ايستاده تا وزن بيش 

از 300 کيلوگرم
14,442,0004,442,000عدد

9,824,000

فصل ششم :  تاسیسات برقی

جمع کل )ریال(

بهای کل )ریال(بهای واحد )ریال(مقدارواحدشرح کاالشماره

0.1217,50017,400متر طوللوله کشي لوله سياه به قطر تا 25 ميلي متر70101

4.1283,5001,159,515متر طوللوله کشي لوله سياه  به قطر 32 تا 50 ميلي متر70102

4.0391,0001,564,000متر طوللوله کشي لوله سياه  به قطر 65 تا 100 ميلي متر70103

8.6230,0001,978,000متر طوللوله کشي فوالدي گالوانيزه به قطر تا 25 ميلي متر70201

32.3291,0009,384,750متر طوللوله کشي فوالدي گالوانيزه به قطر 32 تا 50 ميلي متر70202

0.3402,500100,625متر طوللوله کشي فوالدي گالوانيزه به قطر 65 تا 100 ميلي متر70203

3136,500409,500عددنصب شير فلکه کشويي دند ه اي، به قطر تا 25 ميلي متر70401

2212,500425,000عددنصب شير فلکه کشويي دنده اي، به قطر 32 تا 50 ميلي متر70402

1380,500380,500عددنصب شير فلکه کشويي دنده اي، به قطر 65 تا 100 ميلي متر70403

9479,0004,311,000عددنصب شير فلکه کشويي چدني فلنج دار، به قطر تا 65 ميلي متر70501

4212,000848,000دستگاهنصب مانومتر با صفحه دايره اي از صفر تا 3 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع، با شير سماوري70601

13,454,0003,454,000دستگاهنصب پمپ در اندازه125-32 تا 7100150-250

11,262,0001,262,000دستگاهنصب الکترو موتور، به قدرت سه چهارم تا  5 اسب بخار71101

25,294,290 جمع کل )ریال(

فصل هفتم: اجرای تاسیسات مکانیکی

شبکه آبیاری



 (1)فاروج                                                  شهرستان   -رحیم رضائی – بارانی( -تلفیقی)قطره ایطرح آبیاری       

 طوس نقش آب مهندسین مشاور شركت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهای کل )ریال(بهای واحد )ریال(مقدارواحدشرح کاالشماره

1325,600332,800عددباز کننده آبگير آلومينيمي، در هر اندازه.80202

1027,900279,000عددآبپاش با پايه، در هر نوع.80302

611,800

فصل هشتم:نصب تجهیزات سیستم بارانی کالسیک

جمع کل )ریال(

بهای کل )ریال(بهای واحد )ریال(مقدارواحدشرح کاالشماره

11,0584204,644,360مترلوله هاي پلي اتيلن آبده به قطر 12 تا 16 ميليمتر90101

2302,240515,200عددقطره چکان روي خط از هر نوع90302

5033,3201,669,960عدد بست ابتدايي فشاري به قطر تا 16 ميليمتر90401

231,09025,070عددبست انتهايي90403

6,854,590

فصل نهم: نصب لوله های آبده

جمع کل )ریال(

جمع فصلردیف

1143,169,200

49,824,000

525,294,290

6611,800

66,854,590

185,753,880 جمع کل فصول

خالصه فصول طرح آبیاری - فهرست بهای پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1399

عنوان فصل

فصل دوم: عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن

فصل ششم :  تاسیسات برقی

فصل هفتم: اجرای تاسیسات مکانیکی

فصل هشتم: نصب تجهیزات سیستم بارانی کالسیک

فصل نهم: نصب لوله های آبده



 (2)فاروج                                                  شهرستان   -رحیم رضائی – بارانی( -تلفیقی)قطره ایطرح آبیاری       

 طوس نقش آب مهندسین مشاور شركت

 براورد اتاقک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسطيح و رگالژ سطوح خاکريزي و خاکبرداري پي  ها، گودها و کانال ها که با ماشين انجام شده 96020501

128,840106,080مترمربعباشد.

 خاك برداري يا گودبرداري در زمينهاي سخت با هر وسيله مکانيکي، حمل مواد حاصل از 106030104

4.814,00067,200مترمکعبخاك برداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

1.78431,500768,070مترمربع تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي درپي ها و شناژهاي پي.214060101

 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، با 150 کيلو گرم سيمان در متر 277080102

0.9361,778,4001,664,582مترمکعبمکعب بتن.

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، بامقاومت فشاري مشخصه 20 280080105

1.63221861003567715.2مترمکعبمگاپاسکال.

8.1678,200638,112مترمربع ليسه اي کردن و پرداخت سطوح بتني در صورت لزوم.299080308

1.63222,40036,557مترمکعب اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.301080310

14.30294,5001,351,539کيلوگرم تهيه، ساخت و نصب ستون از يک تير آهن به همراه ورق هاي تقئويتي315090102

 تهيه و ساخت قطعات آهني اتصالي و نصب در داخل کارهاي بتني يا بنايي قبل از اجراي کارهاي 351090701

ياد شده، از نبشي، سپري، ورق، تسمه، ميل گرد، لوله و مانند آن، با شاخکهاي الزم، جوشکاري، 

12.8127,0001,625,600کيلوگرمبرشکاري، سوراخکاري و ساييدن، به طورکامل.

3.6781,5002,813,400مترمکعب شفته ريزي با خاك محل و 150 کيلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.456110901

 تهيه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهني از پروفيلهاي تو خالي، با جاسازي و دستمزد 579160104

63.21123,0007,774,830کيلوگرمنصب يراق آالت همراه با جوشکاري وساييدن الزم.

12.796112,0001,433,152کيلوگرم تهيه مصالح، ساخت و نصب زيرسازي سقف هاي کاذب، از پروفيل هاي تو خالي.586160205

 تهيه، ساخت و کارگذاري پايه يا دستک فلزي از، نبشي، سپري، ناوداني، تيرآهن و مانند آن، براي 587160206

99.42898,2009,763,830کيلوگرمنصب سيم خاردار يا تور سيمي و ساير کارهاي مشابه آن.

11.2137,0001,534,400کيلوگرم تهيه مصالح و پوشش سقف با ورق سفيد گالوانيزه ذوزنقه اي، با تمام وسايل و لوازم نصب.600160303

17.8598,4001,756,440کيلوگرم تهيه و نصب شبکه پيش جوش شده براي نرده و حصار محوطه.611160404

6.68272,5001,820,300مترمربع تهيه مصالح و اجراي رنگ روغني کامل روي کارهاي فلزي.1006250304

62.832,970186,605تن - کيلومتر حمل آهن آالت و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر30 کيلومتر تا فاصله 75 کيلومتر.1057280101

39.452,05080,873تن - کيلومتر حمل آهن آالت و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 75 کيلومتر تا فاصله 150 کيلومتر.1058280102

337.08850286,518تن - کيلومتر حمل آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد بر 30 کيلومتر تا فاصله 75 کيلومتر.1063280201

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 99

42,256,163جمع کل )ريال(



 (3)فاروج                                                  شهرستان   -رحیم رضائی – بارانی( -تلفیقی)قطره ایطرح آبیاری       

 طوس نقش آب مهندسین مشاور شركت

 خالصه مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيمت )ريال(
128,976,130        

815,196              

43,150,473          

83,298,806          

158,054,774        

63,393,020          

143,169,200        

9,824,000           

25,294,290          

611,800              

6,854,590           
42,256,163          

جمع فهرست بها آبياري تحت فشار با 

        185,753,880   1.00        185,753,880ضرايب

          42,256,163   1.00         42,256,163جمع فهرست بها ابنيه با ضرايب

0

705,698,442           

3.4207,558,365           

نقش آب طوس

لوازم باراني

لوازم قطره اي

لوازم پمپ

آبياري تحت فشار 7: اجراي تاسيسات مکانيکي

آبياري تحت فشار 8: نصب تجهيزات سيستم باراني کالسيک

هکتارهزينه در واحد هکتار

حسن انجام کار)ريال(

بازبينشرکت طراح طراح

جمع عمليات اجرايي

ساير هزينه ها

هزينه حمل

هزينه هاي پيش بيني نشده)بر اساس دستور العمل 5 درصد(

مبلغ برآورد کاال و خدمات متقاضي ) آورده متقاضي(

جمع کل)ريال( ) فهرست بها: 1399(

عمليات 

اجرايي

آبياري تحت فشار 2: عمليات لوله گذاري با لوله پلي اتيلن

228,010,043           

آبياري تحت فشار 6: تاسيسات برقي

آبياري تحت فشار 9:  نصب لوله هاي آبده
ابنيه: اتاقک پمپاژ

11.001

تجهيز و برچيدن کارگاه مقطوع )ريال(

شرح هزينه ها

خريد لوازم 

طرح و 

ايستگاه  

پمپاژ

لوله هاي پلي اتيلن

477,688,399           

لوازم خط اصلي

لوازم فيلتراسيون

جمع لوازم )ريال(



 (4)فاروج                                                  شهرستان   -رحیم رضائی – بارانی( -تلفیقی)قطره ایطرح آبیاری       

 طوس نقش آب مهندسین مشاور شركت

 بندی اجرای پروژهجدول زمان-5پیوست 

 پروژهبرنامه زمانبندي اجراي 

  

ز(
رو

ت)
مد

 

ول
ه ا

ما
وم 

ه د
ما

وم 
 س

ماه
 

     شرح عملیات رديف

 11  تحويل زمین به پیمانکار 1
* *                 

2 
،کانال کنی و خط ريزی 

 رگالژ کف
11 

  
* *   

            

3 
تهیه لوازم و حمل به 

 کارگاه 

5     
* 

 
 

           

      21 اتیلن ی لوله های پلیاجرا 4
* * * *          

          5 فونداسیوناحداث  5
*         

           5 نصب پمپ  6
*        

            15 شبکه آبیاری نصب  7
* * *     

    *               5 راه اندازی سیستم تست و 8

 

 روز 57: مدت زمان كل اجرا  توضیح  -

 

 

 

 


