
 باسمه تعالی

 امور کنترل و رسیدگی -معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز

 لیست قیمت پیشنهادی ردیف های ستاره دار 

   01: کد  – 1397مرداد 

مدیسیت َای / معايوت َا/ ساشمان َا / َای مىاطق برآوردستفادٌ دز اصسفا بٍ عىًان پیشىُاد جُت  لیست قیمت َای شیس* 

 .ومیباشدش میباشد ي قابل استىاد ي استفادٌ دز صًزت يضعیت َا ي ابالغ بٍ پیماوکازان شُسدازی شیسا

 .میباشدپیشىُادی ذیل  مقدم بس قیمتالصامی ي مىاطق ي ساشمان َا زعایت صسفٍ ي صالح شُسدازی تًسط  *

ي َمچىیه اجسای ادازٌ استاودازد مصالح دزجٍ یک ي دازای تاییدیٍ لیٍ مصالح مد وظس دزخصًص زدیف َای شیس اش قیمت ک*

 .با کیفیت تًسط استادکازان دزجٍ یک پیش بیىی گسدیدٌ است

، دز صًزت تغییس قیمت َامىاطق ي ساشمان َا ،  بٍ زيش زساوی زدیف َای شیس بٍ مىظًزبا تًجٍ بٍ وًساوات قیمت مصالح ي * 

 /.میباشىد ایه حًشٌٌ اش پیش فاکتًز ، آوالیص ي اخر تاییدیبٍ ازائٍ مًظف 

 (ریال)هبلغ  ٍاحذ ضرح ػولیات ردیف
آخریي بِ رٍز 

 رساًی
 تَضیحات

1 
اًذازُ گیری بر ) ساًتی هتر  7واتر دستی بتي الیافی بِ ػوك 

 (اساس خط طَل برش 
  96بْوي  15,000 هترطَل

2 
بٌایی  فرش وف با سٌگ الضِ با ضخاهت هتَسط بابت ػولیات 

ردیف از  1:5سیواى سیواى ساًتی هتر با هالت هاسِ  10
  97فْرست بْا ابٌیِ  040402

 97ابٌیِ  281,000 هترهربغ

در ضرایط 
خصَصی برآٍرد 

هؼذى هذ ًظر درج 
 (پسىَّه) گردد

3 
ٍ بٌذ  ًوادر سطَح لائن بِ صَرت  سٌگ پسىَّهاجرای بابت 

 وطی الزم بِ اًضوام ولیِ هصالح ٍ ابسار آالت بِ صَرت واهل
 97فْرست ابٌیِ  040402بْا بِ ردیف اضافِ بِ صَرت 

  96اسفٌذ  150,000 هترهربغ

  96اسفٌذ  135,000 هترهىؼب ریسی دستوسد اجرای بتي 4

5 

تْیِ هصالح ٍ اجرای وف پَش ّای بتٌی پیص ساختِ  بابت
دسی هتر  16ساًتی هتر ٍ بِ سطح تا  5تا  4پرسی ، بِ ضخاهت 

از ردیف  هربغ ، برای ّر وف پَش ٍ با هالت هاسِ سیواى
 97فْرست بْا ابٌیِ  120901

 وف پَش بتٌی 97ابٌیِ  242,500 هترهربغ

6 
  120905از ردیف  اضافِ بْا طرح دار بَدى وف پَش بتٌی

 97فْرست بْا ابٌیِ 
 وف پَش بتٌی 97ابٌیِ  35,000 هترهربغ

7 
فْرست  120905ردیف  رًگی بَدى وف پَش بتٌیاضافِ بْا 
 97بْا ابٌیِ 

 وف پَش بتٌی 97ابٌیِ  17,500 هترهربغ

  96اسفٌذ  52,000 ػذد ، حول ٍ ًصب ّر ػذد دس چاُ تْیِ 8

9 
اجرا ته لبِ فاًتسی لرهس رًگ بِ ابؼاد تْیِ ، بارگیری ، حول ٍ 

ّوراُ با بٌذوطی بِ طَر واهل ٍ هالت هاسِ سیواى  5*25*50
 با ولیِ هصالح ٍ تجْیسات هَرد ًیاز  1:3

  97خرداد  140,000 هترطَل



10 
تْیِ ، بارگیری ، حول ٍ اجرا ته لبِ فاًتسی لرهس رًگ بِ ابؼاد 

ٍ هالت هاسِ  ّوراُ با بٌذوطی بِ طَر واهل  7* 50*30
 با ولیِ هصالح ٍ تجْیسات هَرد ًیاز  1:3سیواى 

  96دی  162,000 هترطَل

11 
تْیِ هصالح ٍ اجرای پَضص سمف ٍ فالضیٌگ ّا با ٍرق سفیذ 

 160301ردیف از  گالَاًیسُ صاف با توام ٍسایل ٍ لَازم ًصب
 97فْرست بْا ابٌیِ 

 97ابٌیِ  47,100 ویلَگرم
در خصَظ 

 آبچهاستفادُ از 

12 
بٌذوطی ٍ للغ دار وردى هَزاییه ٍ یا سٌگ فرش با هالت 

 1:4هاسِ سیواى 
  96دی  25,000 هتر هربغ

13 
ردیف از  فرش وف با هَزاییه هاضیٌی آجذار فرًگی ػولیات 
 97ابٌیِ  فْرست بْا 210505

 هَزاییه ًابیٌایاى 97ابٌیِ  252,500 هترهربغ

14 
در وف بِ  هرهریت گٌذههتْیِ ٍ حول ٍ ًصب سٌگ پالن 

، حىوی ، بِ طَر واهل هطابك ای ، تیطِ ساًتی هتر  3 ضخاهت
 ًظر طراح

  96اسفٌذ  700,000 هترهربغ

15 
در وف بِ تْیِ ٍ حول ٍ ًصب سٌگ پالن هرهریت گٌذهه

، حىوی ، بِ طَر واهل  ای ، تیطِ ساًتی هتر 4.5ضخاهت 
 هطابك ًظر طراح

  96آرر  830,000 هترهربغ

16 
در وف بِ  تْیِ ٍ حول ٍ ًصب سٌگ پالن هرهریت گٌذهه

، حىوی ، بِ طَر واهل هطابك  ای ، تیطِی هترساًت 5ضخاهت 
 ًظر طراح

  96آرر  900,000 هترهربغ

17 
بِ  در وف بٌذوطی ٍ اجرا واهل سٌگ ارسٌجاى, تْیِ ، حول 

هطابك ًظر ساًتی هتر بِ ّوراُ ولیِ هصالح  4*80*40ابؼاد 
 طراح

  96اسفٌذ  750,000 هترهربغ

18 
ػولیات اجرای سٌذبالست رٍی اًَاع سٌگ بِ هٌظَر پاوسازی 

 سطَح سٌگی بِ صَرت واهل
  96اسفٌذ  90,000 هترهربغ

  96دی  174،000 هترهىؼب فیلهصالح ران ّسیٌِ تْیِ ، حول بِ ّر فاصلِ ٍ پخص 19

20 
ساًتی  5ػولیات پخص ٍ تسطیح ٍ وَبیذى آسفالت بِ ضخاهت 

 هتر با فیٌیطر
  97خرداد  12,000 هترهربغ

21 
ساًتی  5ػولیات پخص ٍ تسطیح ٍ وَبیذى آسفالت بِ ضخاهت 

 هتر بِ رٍش دستی
  97خرداد  15,000 هترهربغ

 

 

 

 

 

 

 


