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 بارم  رديف

 ۱ف            سطح مقطع عمود بر مسیر-۱ 1

 ۱ف                مشاور -۲

 ۱ف                ۹۰ -۳

1 

 25/0 ۱موقت                      ف 4

 25/0 ۱فپیمانکار                  5

 25/0 ۱رئیس کارگاه              ف 6

 25/0 ۱مشاور            ف 7

اشین آالت م( تجهیزات و ۲5/۰( براساس نقشه های اجرایی)۲5/۰( مصالح الزم )۲5/۰به اندازه گیری و تعیین دقیق مقادیر ) 8

 ۲(                      ف۲5/۰)

1 

 1 ۲یلوگرم               د(متر طول                فک-تر مربع         جم-متر مربع           ب –الف  9

 75/0 ۳ف     ( انجام می شود.   ۲5/۰( برای دوره اجرای کار)۲5/۰(که بصورت موقت )۲5/۰عبارت است از کارها و اقداماتی ) 10

رداخت پ –لحاظ نمودن سود برای پیمانکار  –ضمانت نامه عوارض معادن  تهیه –بیمه تامین اجتماعی کارکنان و کارگران  11

 ۳مالیات           ف

5/0 

 75/0 ۳ف       (          ۲5/۰( به مبلغ برآورد اولیه هزینه انجام کار)۲5/۰( مبلغ پیشنهادی پیمانکار)۲5/۰حاصل تقسیم ) 12

13 

 3ف                                        

5/1 

14         

                 

75/2 



 

 

 
 
 

 الف  15

                    

5/1 

         5/4* 8= ۳6                         متر                                                                                                   ب(   

۳6*۲75۰۰=۹۹۰۰۰۰                        ریال                                                                                                        

5/0 

16  

( ( طول کل چارچوب ۹/۰*  ۳( + )  5/۰*  ۲( + )  ۲۰/۲*  ۲* ) ) ۲۰=  ۱6۲متر                                    

هزینه ی تهیه و نصب چارچوب      ۱6۲*  ۳۱۰۰۰=      5۰۲۲۰۰۰ریال                                 

 

5/1 

        5/۳+ ۱5/۰+ ۱5/۰=8/۳                    متر                                                                                17

   5/۲+  ۱5/۰+  ۱5/۰=  ۲/ 8                          متر                                                                              

     8/۲* 8/۳=64/۱۰                            متر مربع                                                                            

 64/۱۰* 6۲4۰=6/66۳۹۳                            ریال                                                                   

5/1 

18  

حجم کل دیوار        6*  ۳5/۰*  8۰/۲=  88/5متر مکعب                                   

حجم پنجره        ۲*  ۳5/۰*  7۰/۱=  ۱۹/۱متر مکعب                                    

حجم در               ۹/۰*  ۳5/۰*  ۲=  6۳/۰       مترمکعب                             

حجم آجر کاری دیوار      88/5 –(  ۱۹/۱+  6۳/۰=) 88/5 – 8۲/۱=  ۰6/4متر مکعب                                    

هزینه ی آجر کاری            ۰6/4*  85۰۰۲5= ۱۰4۹5۱۰ریال                                           

 

2 

19           

 وزن   IPE 16 =   7*  4*  8/۱5=  4/44۲کیلو گرم                                                         

 

 وزن  IPE 14 =   6*  8*  ۹/۱۲=  ۲/6۱۹گرم             کیلو                           

 

وزن کل       44۲ /4+  ۲/6۱۹=     6/۱۰6۱کیلو گرم                                                        

هزینه           6/۱۰6۱*  5۲5۰=  557۳4۰۰ریال                                                           

                            

2 

20                        

مساحت سقف        6*  ۱۲=  7۲متر مربع                                                             

هزینه ی اجرای سقف           7۲*  8۱۰۰۰=  58۳۲۰۰۰ریال                                                                   

 

75/0 


