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 ردیف رشح واحد مبلغ هب تومان

کلت بتن با سقف تیرهچ بلوک همراه بتن رزیی اماده و ویبره زدن ره متر رمبع 200.000  1 ارجای اس
کلت بتن // 200000  2 ارجت  دیوار ربشی یک رطهف یا دو رطهف با ره ضخامت رد اس

کلت فلزی // 80000  3 ارجت سقف تیرهچ و بلوک رد اس
 4 کلت آهن با بتن آمادهاس  سقف تیرهچ بلوک کارارجت  // 70000
 5 با بتن آماده سقف اپهی بارربارجت کار // 80000

 6 ارجت ارجای دیوار ربشی رد ساختمان دیوار باررب // 100000
 7 هسته بتنبا  م رد ساختمان دیوار باررب ئ همراه شناژ اقارجت سقف تیرهچ بلوک هب  // 180000

 8  متر ممربع 120آرماتوربندی  با زریبنا زری  ارجت  کیلورگم ره  2000
 9 دیوار بارربرجت شناژ اقئم ا ره متر طول 80000
 10 زری  یک متر  ارتفاع  فلزی جهت فونداسیون ارجت اقلب بندی ره متر  طول 80000

طولره متر  100000  11 باال ی یک متر  ارتفاع   فلزی جهت فونداسیون ارجت اقلب بندی 
=ارجت %35قیمت واحد*متراژ سقف*

 رپداختی
می باشد( 1)قیمت توافقی  آیتم شماره   

کلت  بتن آرهم رمبعره متر   ردصد کار( 35)ارجای ستون اهی ساختمان رد اس
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 کشی و ویبره ارجت بتن رزیی هب ازای ره متر مکعب هب همراه ماهل مکعبرت ره م  30000
 زدن)فونداسیون(
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رمبعره متر  300000  14 دال کتیبه دار سقف  
 15 سقف دال ارجا کامل با بتن رزیی و اقلب بندی ره متر رمبع 320000
 16 نصب صفحه انتظار رد بتن عدد 10000
 17 هب همراه تمیزکاری بعد از بتن رزیی نصب صفحه ستون  عدد 80000

 18 رجثقیل کار توافقی می باشد  
 19 بلند و داربست دیوار ربشی با کاررفما می باشدداربست بندی سقف اهی ارتفاع   
کار میباشدکلیه زهینه اهی جانبی از قبیل صبحاهن و حمل ازبارآ    20 الت و وسایل هب عهده پیمان

 


