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 ) شبکه آبیاری و ایستگاه پمپاژ ( های اجراییهزینه  1-1

 انجام شده است : 8931سال  برآورد هزینه عملیات اجرایی طرح بر اساس فهرست بهای آبیاری تحت فشار در جداول ذیل

 هزینه های اجرایی 8—8-8  جدول

  

 

 

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

لی اتیلن به قطر 75 میلی متر تا عمق 0.75 متر20103 42087,40036,708,000مترلوله گذاری با لوله پ

لی اتیلن به قطر 63 میلی متر تا عمق 0.75 متر20102 300109,50032,850,000مترلوله گذاری با لوله پ

*20102
لی  لی اتیلن جهت اجرای متعلقات پ اضافه بها به ردیفهای لوله گذاری پ

اتیلن به قطر 63 میلی متر
8153,3001,226,400عدد

*20103
لی  لی اتیلن جهت اجرای متعلقات پ اضافه بها به ردیفهای لوله گذاری پ

اتیلن به قطر 75 میلی متر
9122,3601,101,240عدد

71,885,640

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

خطوط مانیفلد

رایزرهای پلی اتیلن

خطوط اصلی و نیمه اصلی

اضافه بها جهت اجرای متعلقات خطوط اصلی، نیمه اصلی و مانیفلد ها و غیره

جمع کل

اتصاالت تانک کود و خروجی بک واش فیلتراسیون
*20102

لی  لی اتیلن جهت اجرای متعلقات پ اضافه بها به ردیفهای لوله گذاری پ

اتیلن به قطر 63 میلی متر
8153,3001,226,400عدد

*20103
لی  لی اتیلن جهت اجرای متعلقات پ اضافه بها به ردیفهای لوله گذاری پ

اتیلن به قطر 75 میلی متر
9122,3601,101,240عدد

71,885,640

اضافه بها جهت اجرای متعلقات خطوط اصلی، نیمه اصلی و مانیفلد ها و غیره

جمع کل

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

4521,0002,084,000عددحمل و نصب شیر کشویی، به قطر 65 تا 100 میلیمتر40101

3718,0002,154,000عددحمل و نصب شیر هوا به قطر ۵٠ تا 8٠٠  میلیمتر40301

3718,0002,154,000عددحمل و نصب شیر هوا به قطر ۵٠ تا 8٠٠  میلیمتر40301

6,392,000 جمع کل

فصل چهارم: نصب شیرها

شبکه آبیاری

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

3293,000879,000متر طوللوله کشی لوله سیاه  به قطر 65 تا 100 میلی متر70103

3135,500406,500متر طوللوله کشی فوالدی گالوانیزه به قطر تا 25 میلی متر70201

480,700322,800عددنصب شیر فلکه کشویی دند ه ای، به قطر تا 25 میلی متر70401

1160,500160,500عددنصب شیر فلکه کشویی دنده ای، به قطر 32 تا 50 میلی متر70402

1278,000278,000عددنصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر تا 65 میلی متر70501

0605,0000عددنصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر 80 یا  100 میلی متر70502

70601
نصب مانومتر با صفحه دایره ای از صفر تا 30 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، 

با شیر سماوری
2161,000322,000دستگاه

12,603,0002,603,000دستگاهنصب پمپ در اندازه125-32 تا 7100150-250

4,971,800

فصل هفتم: اجرای تاسیسات مکانیکی

 ایستگاه پمپاژ

جمع کل

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

لی اتیلن آبده به قطر 20 میلیمتر90102 5,2004602,392,000مترلوله های پ

1,4001,6802,352,000عددقطره چکان روی خط از هر نوع90302

1002,490249,000عدد بست ابتدایی فشاری به قطر تا 16 میلیمتر90401

10082082,000عددبست انتهایی90403

1501,940291,000عددسه راه، رابط یا تبدیل فشاری به قطر تا 16 میلیمتر90501

5,366,000

فصل نهم: نصب لوله های آبده

جمع کل
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 ) شبکه آبیاری و ایستگاه پمپاژ ( هزینه های اجراییخالصه  1-2

انجام  8931بر اساس فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال  در جداول ذیل برآورد هزینه عملیات اجرایی طرح ) شبکه آبیاری و ایستگاه پمپاژ (

 شده است :

  آبیاری و ایستگاه پمپاژ ( ) شبکه خالصه هزینه های اجرایی 8—2-8  جدول

 
  

جمع فصلردیف

171,885,640

26,392,000

54,971,800

65,366,000

88,615,440

88,615,440ریال

عنوان فصل

خالصه فصول طرح آبیاری - فهرست بهای پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1398

جمع کل فصول

جمع کل با اعمال ضرایب

فصل دوم: عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن

فصل چهارم: نصب شیرها

فصل هفتم: اجرای تاسیسات مکانیکی

فصل نهم: نصب لوله های آبده
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 فونداسیون و اتاقک پمپاژاجرای برآورد  1-3

 انجام شده است : 8931در جداول ذیل برآورد هزینه عملیات اجرایی فونداسیون و اتاقک پمپاژ بر اساس فهرست بهای آبیاری ابنیه سال 

  فونداسیون و اتاقک پمپاژاجرای برآورد  8—9-8  جدول

 

  

2عرض :2طول :

بهای کل )ریال(مقداربهای واحد )ریال(واحدشرحشماره فهرست بها

20102
خاکبرداری ، پی کنی ، گود برداری و کانال کنی در زمینهای نرم تا عمق 2 متر و ریختن 

خاکهای کنده شده به کنار محل های مربوط
85,3000.647,768متر مکعب

20103
خاکبرداری ، پی کنی ، گود برداری و کانال کنی در زمینهای سخت تا عمق 2 متر و ریختن 

خاکهای کنده شده به کنار محل های مربوط
199,5000.247,880متر مکعب

20501
تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی ها ، گودها و کانال که با ماشین انجام شده 

باشد.
6,5705.032,850مترمربع

20505
پخش و تسطیح خاکهای ریخته شده در خاکریزها در قشرهای حداکثر 15 سانتی متر ، در هر 

عمق و ارتفاع به غیر از پی ها ، گودها و کانالها
49,6005.0248,000متر مکعب

30103
خاکبرداری یا گود برداری در زمینهای نرم با هر وسیله مکانیکی ، حمل مواد حاصل از 

خاکبرداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
10,7001.414,980متر مکعب

30104
خاکبرداری یا گود برداری در زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی ، حمل مواد حاصل از 

خاکبرداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
22,5000.613,500متر مکعب

030701
بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع 

وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 100 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن
21,6002.043,200متر مکعب

030702
بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از  

100متر تا 500 متر باشد.
1,8108.014,480متر مکعب

338,0002.4811,200مترمربعتهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی ها و شناژ های پی60101

70205
تهیه ، بریدن ، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع A3 به قطر 12 تا 18 میلی متر ، 

برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم
46,10010.0461,000کیلوگرم

70603
تهیه، ساخت و نصب، میل مهار دنده شده )بولت( از هر نوع میلگرد ، با پیچ و مهره مربوط و 

کارگذاری در محل های الزم ، قبل از بتن ریزی .
86,40020.01,728,000کیلوگرم

80102
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، با 150 کیلو گرم سیمان در متر 

مکعب بتن.
1,287,0000.4514,800مترمکعب

80105
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، با مقاومت فشاری مشخصه 20 

مگا پاسکال
1,689,0000.81,351,200مترمکعب

91,0000.436,400مترمکعباضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، هر گاه ضخامت بتن برابر 15 سانتی متر یا کمتر باشد80304

44,8000.835,840مترمکعباضافه بها به ردیفهای بتن ریزی ، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح80310

برآورد فونداسیون و اتاقک ایستگاه پمپاژ

بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1398
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2عرض :2طول :

بهای کل )ریال(مقداربهای واحد )ریال(واحدشرحشماره فهرست بها

برآورد فونداسیون و اتاقک ایستگاه پمپاژ

بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1398

59,60080.04,768,000کیلوگرمتهیه، ساخت و نصب ستون از یک قوطی90102

90204
تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اسکلت فلزی یا خرپا از پروفیل Z  با وصله های طولی 

پرلین ها به یکدیگر و پیچ و مهره الزم ، قطعات اتصالی به اسکلت فلزی یا خرپا
55,90030.01,677,000کیلوگرم

160102
تهیه و ساخت و نصب در و پنجره آهنی از نبشی ، سپری ، ناودانی ، میلگرد، ورق و مانند آن با 

جاسازی و دستمزد نصب یراق آالت همراه با جوشکاری و ساییدن الزم
66,00020.01,320,000کیلوگرم

160104
تهیه و ساخت و نصب چهارچوب  در و پنجره آهنی از پروفیلهای تو خالی با جاسازی و دستمزد 

نصب یراق آالت همراه با جوشکاری و ساییدن الزم
81,70060.04,902,000کیلوگرم

66,30050.03,315,000کیلوگرمتهیه مصالح ، ساخت و نصب زیر سازی سقفهای کاذب از پروفیلهای تو خالی160205

65,40080.05,232,000کیلوگرم تهیه و نصب توری پرسی با مفتول سیاه برای نرده و حصار محوطه160405

34,30054.01,852,200مترمربعآماده سازی یا زنگ زدایی اسکلت های فوالدی با سمباده یا برس سیمی250101

208,50054.011,259,000مترمربعتهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.250304

2,02029.659,812تن - کیلومترحمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر280101

1,36049.467,116تن - کیلومترحمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر280102

86051.043,860تن - کیلومترحمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر280103

70540.828,764تن - کیلومترحمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 300 کیلومتر تا فاصله 450 کیلومتر280104

1,97079.2156,024تن - کیلومترحمل آجر و مصالح سنگی، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر280201

40,081,874

1140,081,874

4 %1,603,275

41,685,149ریال

جمع کل فصول

جمع کل فصول با اعمال ضرایب باالسری و منطقه ای

ضریب تجهیز کارگاه

جمع کل با اعمال ضرایب

قیمت )ریال(

211,918,672خرید لوازم :

93,279,279

88,615,440

41,685,149

0

0

435,498,540ریال

شرح هزینه

لوازم طرح

لوازم ایستگاه پمپاژ

عملیات اجرایی :
فهرست بها آبیاری تحت فشار- سال 1398

اجرای فونداسیون و اتاقک پمپاژ

سایر هزینه ها :
احداث حوضچه رسوبگیر

احداث استخر ذخیره آب

مجموع کل هزینه های طرح
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 اجرای پروژه بندی زمان : 2پیوست 

 

 

 باشد. ماه می 3توضیح : مدت زمان کل اجرا 

شرح عملياترديف
مدت 

)روز(

3تحويل زمين به پيمانکار1

2
خط ريزي ،کانال کنی و رگالژ 

کف
15

39تهيه لوازم و حمل به کارگاه3

4
اجراي لوله هاي پلی 

اتيلن)اصلی، نيمه اصلی و فرعی(
42

39احداث فونداسيون5

21نصب پمپ و فيلتراسيون6

36اجراي لوله هاي لترال7

9تست و راه اندازي سيستم8

ماه سومماه دومماه اول

مدت زمان

ماه چهارم
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 کنترل مرکزی و ایستگاه پمپاژ، فونداسیون  نقشه جزییات اجرای:  11 وستیپ
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