
1جدول شماره 

مالحضاتمقدارواحد کارشرح مختصرکد فهرستردیف

111070203
دار به قطر  تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج

. میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم۴۰ تا ۲۰
939,230.0كیلوگرم

211070201
دار به قطر  تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج

. میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم۱۰تا 
365,800.0كیلوگرم

311070202
دار به قطر   تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج

. میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم۱۸ تا ۱۲
406,614.0كیلوگرم

412271010a
 بابت افزایش ظرفیت 271010اضافه بها نسبت به ردیف 

. تن تبرید146تا 
2دستگاه

511080106
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

. مگاپاسکال۲۵مقاومت فشاری مشخصه 
10,890.0متر مکعب

611240903 *

تهیه مصالح ، ساخت و نصب پارتیشن شیشه ای دو جداره با 

 میلی 4 میلی متر از دو الیه شیشه 8شیشه های بضخامت 

متری لمینیت شده بانضمام قاب استیل یا آلومنیومی و کرکره 

بین شیشه که به صورت اتوماتیک و دستی باال و پایین می 

رود و درب و یراق آالت مربوطه و متعلقات نصب بطور 

.کامل طبق نقشه و مشخصات و مورد تائید مهندس مشاور

1,806.0مترمربع

711200328 *

به رنگ  (پالرمو  )تهیه و نصب سرامیک پرسالنی اسلب 

سفید با جذب آب پایین روی سطوح افقی طبق نقشه و 

مشخصات و مورد تایید مهندس مشاور

6,677.0مترمربع

811240901 *

تهیه و نصب نمای شیشه ای دو جداره با قاب و زیر سازی 

 میلی متری 5استنلس استیل ، جداره بیرون با دو الیه شیشه 

 میلی متر و جداره داخلی از شیشه 10لمینیت شده بضخامت 

 میلی متر با اتصاالت اسپایدر و کلیه 6سکوریت بضخامت 

متعلقات نصب بطور کامل طبق نقشه و مشخصات و مورد 

.تائید مهندس مشاور

1,261.0مترمربع

913,170,221
 مناسب برای کار به KVA 800مولد برق با قدرت نامی 

.صورت اضطراری
1دستگاه

1013283701 *

تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی آسانسور گیرلس تمام 

 نفره پکیج کامل 13 توقف 15اتوماتیک لوکس 

Theodora با قطعات تمام وارداتی اروپایی از نوع کشش 

به  (با موتورخانه) متر بر ثایه1.6الکتریکی با سرعت 

 کیلوگرم و موتور زیالبگ آلمان و مجهز به 1000ظرفیت 

 و سیم بکسل گوستاوولف آلمان VVVFبلک اوت و درایو 

 سوییس و کابین تمام استیل Datwaylerو تراول کابل 

طرحدار یا آینه لوکس پیچ و مهره ای و قابل مونتاژ به 

همراه کلیه متعلقات مطابق مشخصات فنی نقشه ها و مورد 

تایید دستگاه نظارت

3دستگاه

1112271010
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه 

. تن۱۱۰با ظرفیت 
2دستگاه

1211200128 *

به رنگ  (پالرمو  )تهیه و نصب سرامیک پرسالنی اسلب 

سفید با جذب آب پایین روی سطوح قائم طبق نقشه و 

مشخصات و مورد تایید مهندس مشاور

3,663.0مترمربع

1311240904 *

تهیه مصالح و نصب جان پناه و هند ریل شیشه ای با دو 

با  (10+10) میلی متر 20الیه شیشه لمینیت شده بضخامت 

اتصاالت اسپایدر و کلیه متعلقات نصب بطور کامل طبق 

.نقشه و مشخصات و مورد تائید مهندس مشاور

707.0مترطول

1411090234

تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از ورق به شکل تیرآهن یا 

های  های تقویتی و ورق اشکال دیگر به همراه ورق

.کننده سخت

84,797.0كیلوگرم

1512340101

بست، آویز یا تکیه گاه فوالدی، برای نگهداشتن لوله، کانال 

و دستگاه ها، ساخته شده از تسمه، میل گرد، نبشی، ناودانی، 

پروفیلهای مختلف و مانند آن، همراه با پیچ و مهره  و 

اتصاالت الزم، یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست 

.رنگ روغنی، طبق نقشه ها و مشخصات

68,000كیلوگرم

1613070115

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از 

 میلی متر مربع، برای ۱×۲۴۰ و به  مقطع NYYنوع 

.نصـب در داخل ترانشه

2,700مترطول

1711160221

 دیوارهای بنایی به اجزای  تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده

ای به صورت افقی یا قائم، از سپری، ناودانی، نبشی،   سازه

.میل گرد، مقاطع ساخته شده از ورق یا موارد مشابه آن

81,744.0كیلوگرم

1811060402

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در تاوه ها 

 متر ۵٫۵ متر و حداکثر ۳٫۵که ارتفاع بیش از  (دال ها)

.باشد

11,286.0مترمربع

1911220420
 (کرمان)تهیه و نصب سنگ پالک چینی سفید سیرجان 

.درسطوح افقی
3,682.0مترمربع

2012240501 *

تهیه، حمل، نصب، تست و راه اندازی بوستر پمپ آتش 

نشانی مطابق با مشخصات نقشه ها مورد تائید دستگاه 

.نظارت

1مجموعه

2112210109 *

تهیه، حمل، نصب و راه اندازی فن کویل کاستی چهار 

 فوت مکعب بر دقیقه مطابق 300طرفه به ظرفیت هوادهی 

.با مشخصات داخل نقشه ها مورد تائید دستگاه نظارت

155دستگاه

2211220531 *

تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت شکالتی خرمدره بابعاد 

60x60 سانتی متر در سطوح 2 سانتی متر و به ضخامت 

افقی

3,580.0مترمربع

( سازمان برنامه و بودجه96/1232579بخشنامه شماره  )  آیتم پیشنهاد قیمت جهت ارائه آنالیز بها 50فهرست 



2311060502

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

 متر ۵٫۵ متر و حداکثر ۳٫۵تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از 

.باشد

7,475.0مترمربع

2411121003

بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر تهیه شده با دانه 

 سانتی متر با مالت ۲۰ تا ۱۷، به ضخامت    رس منبسط شده

.۱:۵ماسه و سیمان 

7,689.0مترمربع

2511240902 *

تهیه و نصب دیوار شیشه ای با قاب استنلس استیل به 

 20صورت یکجداره با دو الیه شیشه لمینیت شده بضخامت 

با اتصاالت از نوع اسپایدر و کلیه  (10+10)میلی متر 

متعلقات نصب بطور کامل طبق نقشه و مشخصات و مورد 

.تایید مهندس مشاور

346.0مترمربع

2613070409

کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک 

 میلی متر مربع، ۳×۲۴۰+۱۲۰ و به  مقطع NYYاز نوع 

.برای نصـب در داخل ترانشه

450مترطول

2711140713

تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در 

شکل Hو  Iبرابر آتش، روی سطوح فوالدی برای مقاطع  

متر بر مترمربع، برای  ۲۰۰با ضریب مقطع بیش از  

درجه ۵۵۰دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی  ۶۰

سانتیگراد

8,220.0متر مربع

2811220422 *

تهیه و نصب سنگ پالک اسلب چینی سفید سیرجان بایعاد 

120x80 سانتی متر روی 2 سانتی متر و بضخامت 

سطوح قائم

1,052.0مترمربع

2913283703 *

تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی آسانسور پاناروما 

 نفره پکیج کامل 13 توقف 3هیدرولیکی شیشه ای لوکس 

Theodora با قطعات تمام وارداتی اروپایی از نوع 

 HLهیدرولیکی با جک هیدرولیک غیر مستقیم کنار 

 1000 متر بر ثانیه به ظرفیت ٥ایتالیایی با سرعت 

 سوییس و کابین لوکس Datwaylerکیلوگرم و تراول کابل 

شیشه ای لمینت  پیچ و مهره ای و قابل مونتاژ به همراه 

کلیه متعلقات مطابق مشخصات فنی نقشه ها و مورد تایید 

دستگاه نظارت

2دستگاه

3012151402
محرک الکتریکی، برای نصب روی شیر کنترل، با مکانیزم 

.فنر برگشت
6عدد

3113283702 *

تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی آسانسور گیرلس تمام 

 13 توقف 10اتوماتیک پاناروما کششی شیشه ای لوکس 

 با قطعات تمام وارداتی Theodoraنفره پکیج کامل 

 متر بر 1.6اروپایی از نوع کشش الکتریکی با سرعت 

 کیلوگرم و موتور 1000به ظرفیت  (با موتورخانه)ثایه

 و سیم VVVFزیالبگ آلمان و مجهز به بلک اوت و درایو 

 Datwaylerبکسل گوستاوولف آلمان و تراول کابل 

سوییس و کابین لوکس شیشه ای لمینت پیچ و مهره ای و 

قابل مونتاژ به همراه کلیه متعلقات مطابق مشخصات فنی 

نقشه ها و مورد تایید دستگاه نظارت

1دستگاه

3212230301 *

 مطابق VRFتهیه، حمل، نصب، تست و راه اندازی دستگاه 

با ظرفیت داخل نقشه ها و مشخصات وندور لیست، با کلیه 

لوله کشی ها، لوازم نصب و متعلقات، مورد تایید دستگاه 

.نظارت

1دستگاه

3311160702

تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فوالد سرد نورد شده 

گالوانیزه، در سطوح افقی، متشکل از اعضای استاد، رانر 

و سایر مقاطع گالوانیزه به همراه اتصاالت و تقویتی های 

.مربوط

14,739.0كیلوگرم

3412210110 *

تهیه ،حمل ،نصب و راه اندازی فن کویل کاستی چهار 

 فوت مکعب بر دقیقه مورد 400طرفه به ظرفیت هوادهی 

.تایید دستگاه نظارت

94دستگاه

3511220421 *

تهیه و نصب سنگ پالک اسلب چینی سفید سیرجان بایعاد 

80x80 سانتی متر روی سطوح 2 سانتی متر و بضخامت 

افقی

1,096.0مترمربع

3613190511

ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز 

 هرتز، برای نصب در داخل ۵۰ ولت، ۲۰۰۰۰٫۴۰۰٫۲۳۱

. کیلوولت آمپر۱۶۰۰ساختمان به قدرت 

1دستگاه

3712240701 *

تهیه، حمل، نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه 

الکتروپمپ کفکش مطابق مشخصات نقشه ها، مورد تائید 

.دستگاه نظارت

2دستگاه

3813290105
 همراه با پوشش UTP چهار زوج نوع  CAT6کابل 

PVC یا LSZH. 
36,000مترطول

3911200713 *

به رنگ  (پالرمو  )تهیه و نصب سرامیک پرسالنی اسلب 

سفید با جذب آب پایین روی سطوح قائم به صورت اجرای 

خشک طبق نقشه و مشخصات و مورد تایید مهندس مشاور

794.0مترمربع

4011060302

در  تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی

با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع  ستون ها و شناژهای قائم

. متر باشد۵٫۵ متر و حداکثر ۳٫۵بیش از 

6,126.0مترمربع

4111010705

برچیدن هر نوع اسکلت فوالدی ساختمان، برج آب فوالدی 

ومانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق 

وسایر پروفیل های فوالدی، با هرگونه اتصال

760,000.0کیلوگرم

4212340801 *
 میلیمتر، مورد 12تهیه، حمل و نصب انکر بولت تا سایز 

.تائید دستگاه نظارت
15,768عدد

4311220156
در سطوح  (یزد)تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن بژ یزد 

.افقی
2,477.0مترمربع

4413241701 *

 IPتهیه حمل، نصب و راه اندازی دوربین تحت شبکه 

BASE از نوع ،POE مجهز به لنز VARIFOCAL ،

. ، مورد تایید دستگاه نظارتNVRبهمراه دستگاه های 

85عدد



4511170111

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل 

آلومینیومی دارای خاصیت شکست حرارتی، با پوشش 

 میکرون به همراه مواد ۱۰آنادایز غیررنگی به ضخامت 

.عایق کننده

6,735.0كیلوگرم

4613070606

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از 

 میلی متر مربع، برای نصـب ۵×۱۶ و به  مقطع NYYنوع 

.در داخل ترانشه

2,300مترطول

4712240604 *

تهیه، حمل، نصب، تست و راه اندازی بوستر پمپ آب 

دستگاه های تهویه مطابق با مشخصات نقشه ها مورد تائید 

.دستگاه نظارت

1مجموعه

1,556مترمربع. میلی متر۰٫۷۵کانال هوا، به ضخامـت 4812190103

4913281901

قاب وبسـت آهنی، برای نصـب ترانسفورماتورهای هوایی یا 

چراغ های توکار یا متعلقات نصـب ناودانی های عمودی 

سینی کابل یا انواع نگهدار و آویز سینی کابل، نردبان کابل، 

لوله های برق و موارد مشابه، که از پروفیل های مختلـف یا 

نبشی و یا تسمه و میلگرد ساخته شده، با پیچ

35,000كیلوگرم

1,650مترمربع. میلی متر۰٫۶کانال هوا، به ضخامـت 5012190102


