
(ریال)بهای کل مقدار(ریال)بهای واحد واحدشرحشماره 

2010,910,000              545,500مترطول میلیمتر50لوله پوش فیت، به قطر خارجی ٣٠٥٠٣

3024,000,000              800,000مترطول میلیمتر75لوله پوش فیت، به قطر خارجی٣٠٥٠٣

3044,340,000            1,478,000مترطول میلیمتر110لوله پوش فیت، به قطر خارجی ٣٠٥٠٤

٣٠٣٠٦
 6 میلیمتر و فشار کاری 110لوله پی وی سی سخت به قطر خارجی 

بار
2222,154,000            1,007,000مترطول

٣٠٣٠٩
 6 میلیمتر و فشار کاری 160لوله پی وی سی سخت به قطر خارجی 

بار
1529,460,000            1,964,000مترطول

٣٠٣١١
 6  میلیمتر و فشار کاری 200لوله پی وی سی سخت به قطر خارجی

بار
617,586,000            2,931,000مترطول

2,4001,114,800,000              464,500مترطول. میلیمتر16لوله پلی اتیلن دمای باال ، پنج الیه به قطر خارجی ٤٠٤٠١

4025,280,000              632,000مترطول. میلیمتر20لوله پلی اتیلن دمای باال ، پنج الیه به قطر خارجی ٤٠٤٠٢

4035,540,000              888,500مترطول. میلیمتر25لوله پلی اتیلن دمای باال ، پنج الیه به قطر خارجی ٤٠٤٠٣

160198,880,000            1,243,000مترطول. میلیمتر32لوله پلی اتیلن دمای باال ، پنج الیه به قطر خارجی ٤٠٤٠٤

15010,125,000                67,500مترطول میلیمتر16عایق لوله پلی اتیلن به قطر داخلی *

402,780,000                69,500مترطول میلیمتر20عایق لوله پلی اتیلن به قطر داخلی *

402,918,000                72,950مترطول میلیمتر25عایق لوله پلی اتیلن به قطر داخلی *

15011,895,000                79,300مترطول میلیمتر32عایق لوله پلی اتیلن به قطر داخلی *

6,00012,000,000                  2,000عددبست پالستیکی برای گرمایش از کف*

*
 یا تراکم cm3ضخامت)عایق پلی استایرن برای گرمایش از کف

25kg /m3
500500,000,000            1,000,000متر مربع

470164,500,000              350,000متر مربععایق حبابدار متاالیز شده*

3186,000,000          62,000,000جفتمجهز به فلومتر- انشعاب رفت و برگشت گرمایش از کف9کلکتور *

27199,800,000            7,400,000عددشیر برقی گرمایش از کف*

8100,000,000          12,500,000عددترموستات اتاقی قابل برنامه ریزی باسیم*

211,521,880            5,760,940عدد انشعاب اب سرد وگرم5کلکتور *

26,887,100            3,443,550عدد انشعاب اب سرو و گرم3کلکتور *

1612,283,456              767,716عدد16شیرکلکتوری *

410,692,000            2,673,000عدد"1*25شیر چپقی کلکتوری *

540,101,100            8,020,220عدد65*45جعبه کلکتور*

34,974,000            1,658,000عدد.(یک دوم اینچ) 15شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ٧٠١٠١

36,975,000            2,325,000عدد.(سه چهارم اینچ) 20شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ٧٠١٠٢

39,264,000            3,088,000عدد.(یک اینچ) 25شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ٧٠١٠٣

24,306,000            2,153,000عدد.(سه چهارم اینچ) 20شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی ٧٠٣٠٢

26,276,000            3,138,000عدد.(یک  اینچ) 25شیر یکطرفه دنده ای، به قطرنامی ٧٠٣٠٤

14,751,000            4,751,000عدد.(یک اینچ) 25صافی دنده ای، به قطر نامی ١١٠١٠٦

11,877,000            1,877,000عدد. بار، با شیر سماوری30مانومتر با صفحه دایره ای، از صفر تا ١٥٢١٠١

شهرداری رفسنجان
حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای تاسیسات مکانیکال ساختمان زورخانه



11,700,000            1,700,000عدد.(سه چهارم اینچ) 20شیر شناور، به قطر نامی ١٥٢٤٠٢

2266,000,000        133,000,000دستگاه28٠٠٠پکیج ١٦٠٤٠١

80257,040,000            3,213,000مترمربع. میلیمتر0/6کانال هوا، به ضخامـت ١٩٠١٠١

2592,975,000            3,719,000مترمربع. میلیمتر0/75کانال هوا، به ضخامـت ١٩٠١٠٢

١٩٠٢٠١
اتصاالت قابل انعطاف، برای حذف ارتعاشات، به اندازه مشخـص شده 

.در نقشه ها، به ازای سطح اتصال ساخته شده
22,986,000            1,493,000مترمربع

دریچه دیواری١٩٠٥٠١
سانتیمتر 

مربع
2,030                  40,00081,200,000

1010,000,000            1,000,000عدد سانتی متر10دریچه هوا پالستیکی به قطر *

١٩١٤٠١
دودکش از ورق فوالدی، به ضخامت استاندارد، شامل کالهک 

جلوگیری از نفوذ آب باران
102,500,000              250,000کیلوگرم

4240,000,000          60,000,000دستگاه. لیتر در ثانیه2200کولر آبی با پد سلولزی، به ظرفیت تقریبی ٢٢٠٣٠١

٢٤٠١٠٣
 لیتر بر 1.65الکترو پمـپ ، با قدرت موتور یک اسب بخار، آب دهی 

.متر20ثانیه و ارتفاع 
132,000,000          32,000,000دستگاه

17,000,000            7,000,000عددست کنترل پمپ*

322,227,000            7,409,000دستگاه. سانتی متر، با پایه49×65دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ٢٩٠١٠٨

315,249,000            5,083,000دستگاه. سانتی متر56×45توالـت شرقی از چینی، جا پادار، به ابعاد تقریبی ٢٩٠٢٠١

322,929,000            7,643,000دستگاه. سانتی متر75×75زیردوشی از جنس مواد پلیمری،  به ابعاد تقریبی ٢٩٠٦٠١

٢٩٠٩٠١

 لیتر ساخته شده از مواد 10فالش تانـک، به ظرفیت تقریبی 

 32پلیمری، شامل درپوش، شناور، سرریز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه 

.میلی متر، با بسـت و پیچ و مهره

316,047,000            5,349,000دستگاه

٢٩١١٠٣
کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به 

. سانتی متر10×10ابعاد تقریبی 
76,814,500              973,500عدد

1010,350,000            1,035,000عدد. اینچ4کفشوی آب باران چدنی با کالهک آشغالگیر به قطر نامی ٢٩١١٠٥

٢٩١٢٠١
 15شیر مخلوط دست شویی کرمه، تو کاسه و دو پایه، به قطر 

.میلیمتر، با پولک، واشر و مهره کرمه
329,577,000            9,859,000عدد

٢٩١٢٠٥

 میلیمتر، با پولک کرمه، 15شیر مخلوط شلنگ دار کرمه، به قطر 

 120افشانک، قالب و شلنگ خرطومی کرمه، به طول تقریبی 

.سانتیمتر

322,698,000            7,566,000عدد

٢٩١٢٠٧
 میلیمتر، با علم سردوش، بست 15شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر 

.کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی باسه راه تبدیل مربوط کرمه
344,826,000          14,942,000عدد

٢٩١٤٠١
 میلیمتر، با مهره، پولک و لوله کرمه، 12شیر پیسوار کرمه، به قطر 

. سانتیمتر30به طول تقریبی 
69,336,000            1,556,000عدد

٢٩١٥٠٣
 میلی متر، برای دست شویی و 32زیرآب  از مواد پلیمری ، به قطر 

.ظرف شویی، به انضمام درپوش الستیکی و زنجیر
31,921,500              640,500عدد

٢٩١٧٠١
 میلیمتر، با ماسوره سرشلنگ، به طور 15شیر شلنگی برنجی، به قطر 

.کامل
21,848,000              924,000عدد

113,000,000          13,000,000عدد2800میلیمتر و دور حدود 150فن بین کانالی با قطر *

110,000,000          10,000,000عدد2801میلیمتر و دور حدود 120فن بین کانالی با قطر *

150,000,000          50,000,000دستگاه لیتر٢٠٠٠مخزن پلی اتیلن ظرفیت ٣٣٠٧٠١



25,500,000            2,750,000عدد کیلوگرمی6کپسول خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز ٣٠١٤٠١

21,496,000              748,000عدد چهار کیلوگرمیco2کپسول خاموش کننده با گاز ٣٠١٤١١

٣٤٠١٠١

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

12037,440,000              312,000کیلوگرم

4,147,536,536

پیشنهاد دهنده

شهردار رفسنجان- مجید کهنوجی   مهر و امضاء

جمع کل ردیفها

شهرداری رفسنجان- کارفرما 


