
(ريال)بهاي كل   بهاي واحدتعداد واحد     شرح شماره

17403

 با ماژول LEDچراغ سقفی توکار استوانه ای 

و درایور مربوطه، برای  (Integrated)یکپارچه 

 سانتی متر، دارای شارژ 12حفره نصب به قطر 

. لومن بر وات80 لومن و بهره 1300نوری 

56,067,000 5,097,000 11عدد  

17405

 با ماژول LEDچراغ سقفی توکار استوانه ای 

و درایور مربوطه، برای  (Integrated)یکپارچه 

 سانتی متر، دارای شارژ 20حفره نصب به قطر 

. لومن بر وات90 لومن و بهره 2500نوری 

63,936,000 7,104,000 9عدد  

17603

 سانتی متر با 60×60 توکار به ابعاد LEDچراغ 

ماژول و درایور مربوطه دارای شار نوری حداقل 

. لومن بر وات90 لومن و بهره نوری حداقل 3500

290,892,000 10,389,000 28عدد  

*17501

 دانالیت توکار دیانا LEDتهیه و اجرای چراغ 

 وات  34شیدر سفید  , Wکامفورت با رفلکتور

 لومن4000

299,320,000 10,690,000 28عدد  

254,500,000 254,500,000             1عدد شعله32تهیه و اجرای لوستر سنتی با حداقل 18401*  

060404

، با روکش ترمو (افشان)سیم مسی قابل انعطاف 

 میلیمتر 1/5 به  مقطع NYAFپالستیك از نوع 

.مربع

110,600,000 55,300                     2,000مترطول  

060405

، با روکش ترمو (افشان)سیم مسی قابل انعطاف 

 میلیمتر 2/5 به  مقطع NYAFپالستیك از نوع 

.مربع

59,625,000 79,500                     750مترطول  
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71301*

تهیه و اجرای کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج 

 به NYY سیمه، با روکش ترمو پالستیك از نوع 

 میلیمتر مربع، برای نصب درون لوله یا 5×4 مقطع 

روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای 

.اتصال به مصرف  کننده های متحرک

25,380,000 846,000                    30مترطول  

078101
مقاوم در برابر )تهیه و اجرای کابل مسی نسوز

2*1.5  (حریق
56,610,000 306,000                    185مترطول  

080102*
تهیه و اجرای کابلشو از نوع پرسی مسی و برای 

. میلیمتر مربع6 تا 4سیم یا کابل به  مقطع 
370,000 92,500                     4عدد  

080501*
 2/5 تا 1/5تهیه و اجرای سر سیم مسی به مقطع 

.میلیمتر مربع در انواع مختلف
605,000 6,050                       100عدد  

080502*
 6 تا 4تهیه و اجرای  سر سیم مسی به مقطع 

.میلیمتر مربع در انواع مختلف
90,500 9,050                       10عدد  

110101
 ولت یك پل، یك راه و یك خانه 250 آمپر10کلید 

.برای نصب توکار
449,500 449,500                   1عدد  

110201
 ولت دوپل، یك راه، برای نصب 250 آمپر10کلید 

.توکار
5,556,000 463,000                    12عدد  

111201
 ولت یك فاز و نول، برای نصب 250 آمپر16پریز 

.(شوکو)توکار با اتصال زمین 
11,465,500 498,500                   23عدد  

111205

 ولت یك فازونول، نوع بارانی، با 250 آمپر16پریز 

 و از جنس پالستیك IP44درجه حفاظت 

 (شوکو)ریختگی، برای نصب توکار با اتصال زمین 

.ودرپوش لوالدار

1,450,500 483,500                   3عدد  

113301
کلید کولر تمام قطب با قابلیت قطع کامل فاز و 

.نول، با قوطی کلید مربوط، و راه اندازی الکتریکی
1,766,000 883,000                   2عدد  

2,090,000 418,000                   5عدد.، برای نصب توکارRJ11پریز تلفن سوکتی 112101  

852,000 426,000                    2عدد.پریز آنتن رادیو و تلویزیون، برای نصب توکار112801  
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198,600,000 165,500                    1,200مترطولpg 13.5سی . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی130402  

142202
کلید اتوماتیك مینیاتوری یك پل از نوع تندکار یا 

. آمپر32 تا 10کندکار 
14,820,000 780,000                   19عدد  

142402
کلید اتوماتیك مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا 

. آمپر32 تا 10کندکار 
5,727,000 1,909,000                 3عدد  

142501*

ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از 

قبیل پیچ، مهره و پرچ و بست های مخصوص برای 

.نصـب کلید اتوماتیك مینیاتوری

1,350,000 450,000                   3مترطول  

142801

کلید حفاظت نشت جریان زمین دو پل، با ولتاژ 

 میلی آمپر و 30 ولت و با حساسیت 250نامی 

. آمپر40 تا 25جریان نامی 

4,413,000 4,413,000                 1عدد  

142803

کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ 

 میلی آمپر و 30 ولت و با حساسیت 500نامی 

. آمپر40 تا 25جریان نامی 

17,416,000 8,708,000                 2عدد  

147204

 برای نصب روی تابلو به رنگ LEDچراغ سیگنال 

 110 یا220 وات، 6 تا 2های مختلف به قدرت  

. ولت6 و یا 24یا

3,105,000 1,035,000                 3عدد  

147801
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترمو پالستیك 

. میلیمتر مربع2/5برای هادی هایی تا مقطع 
10,735,000 282,500                   38عدد  

147802
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترمو پالستیك 

. میلیمتر مربع6 تا 4برای هادی هایی به مقطع 
1,516,000 379,000                   4عدد  
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148701

فشار ضعیف، به  (ایزوالتور) مقره تابلویی اتکایی 

شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از 

جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها 

و نول، با صاعقه گیرهای استاندارد برای نصب روی 

شینه های مسی یا آلومینیومی با کلیه لوازم نصب 

 ولت برای شینه 1000مورد نیاز و با ولتاژ نامی 

 50 تا 30 آمپر  و با قدرت اتصال کوتاه 400های تا 

.کیلو آمپر

2,732,000 1,366,000                 2عدد  

350,000 350,000                   1مترطول.ریل فلزی برای نصب ترمینال پیچی*148201  

148801
 سانتی متر با سطح 4کانال پالستیکی تا عرض 

1600 الی 500مقطع 
2,835,000 472,500                   6متر  

*148602

شمش مسی با رنگ حرارتی برای فازها و نول و 

ارت با عالیم هشداردهنده چاپی مقاوم در مقابل 

حرارت و رطوبت و محیط های نمکی، با مقاطع 

مختلف برای شینه کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت 

فشار ضعیف یا فشار متوسط، با کلیه اتصاالت مورد 

نیاز از قبیل پیچ و مهره ها، واشرهای تخت و فنری 

و واشر مخصوص سنجش گشتاور و بست های 

.مخصوص، بدون ایزوالتورها و افت مصالح مربوط

3,900,000 3,900,000                 1کیلوگرم  
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149001

تابلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار یا توکار با 

کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ 

قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق 

نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فوالدی روغنی 

(Cold Rolled)  میلیمتر شامل 1/5با ضخامت

قفل و لوال و استوپر درب ها و صفحه مطالعه نقشه و 

جیب نقشه، دستگیره و گوشواره ها با حداکثر ارتفاع 

 سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره ای 120

. ولت500با ولتاژ نامی  (پخته)

56,420,000 806,000                    70کیلوگرم  

204102*

اجرای اتصال زمین، به روش پنج حلقه مسی با 

 مطابق با دیتیل پیوست به همراه 35سیم مسی 

دریجه بازدید پلی اتیلن چاه ارت بدون شینه مسی 

به همراه تهیه کلیه  ( کیلوگرم بنتونیت400)و مقره

مصالح

43,090,000 43,090,000               1دستگاه  

47,600,000 340,000                   140متر طول جهت همبندی8تهیه و اجرای میلگرد *204103  

210402

 JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 

 میلیمتر،دو رزوجی بایك سیم اتصال 0.6به قطر 

زمین همراه، برای نصب روی دیواریاداخل لوله و یا 

.روی سینی کابل

4,200,000 70,000                     60مترطول  

241402

 اهم، برای 75کابل کواکسیال باامپدانس مشخصه 

 برای نصب 4.5C-2Vگیرنده تلویزیونی، از نوع 

.توکار

14,450,000 289,000                   50مترطول  

149,221,000 149,221,000             1دستگاه. مداری4مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 260101  

:                                 نظارت 
5 :                          پیمانکار 



(ريال)بهاي كل   بهاي واحدتعداد واحد     شرح شماره

شهرداري رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازي و امورزيربنايی

(ع)فرم برآورد قیمت اجراي تاسیسات الکتريکال بوستان گردشگري و ساختمان زورخانه واقع در بلوار امام حسین 

260201

شستی اعالم حریق متعارف با قابلیت کار در شرایط 

سخت ومقاوم در برابرآتش، به رنگ قرمز، دارای 

مجموعه کنتاکتهایی که بتواند درسیستمهای مدار 

باز و سیستمهای مدار بسته مورداستفاده قرارگیرد و 

در داخل محفظه روی آن، یك شستی آزمایش 

قرارداشته باشد، تا بتوان هرلحظه بدون به صدا 

درآوردن آژیراعالم حریق، صحت کار مدار را بررسی 

.نمود

9,732,000 3,244,000                 3دستگاه  

260402

آژیرالکترونیکی متعارف دارای حداقل دو 

 1 دسیبل در100صداوخروجی بافشارآکوستیکی 

 ولـت مستقیم 24، باولتاژکار( Aکالس )متر 

.باتولرانـس مناسـب

16,572,000 5,524,000                 3دستگاه  

260301

 10زنـگ اعالم حریق متعارف به قطرحدود

 24سانتیمتر، باپوشـش ضدگردوخاک، باولتاژکار

.ولـت مستقیم، با تولرانـس مناسـب

11,250,000 5,625,000                 2دستگاه  

260601

نوری )دتکتوردودی متعارف از نوع فتوالکتریك 

، دارای پوشـش ضد گردوخاک، (یااپتیکی

 ولـت مستقیم، باتولرانـس مناسـب 24باولتاژکار

.وچراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور

77,649,000 5,973,000                 13دستگاه  

1,939,308,000

پیشنهاد دهنده

  مهر و امضاء

شهرداري رفسنجان- كارفرما 

مجید كهنوجی

جمع كل رديفها
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