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 آنالیز و برآورد قیمت داناآموزش 

 : هــدمـمق

 ساب چه دیآ یم شمار به ژهپرو کی یبخشها نیمهمتر از یکی متیق شنهادیپ و برآورد دیهست مستحضر  که همانطور

 ایهم افزار نرم نیا ارائه از ما هدف. است شده مانکارانیپ یبرا پروژه یده ضرر موجب مناسب متیق شنهادیپ عدم

 .شود انجام تر قیدق و یتخصص بصورت متیق شنهادیپ و برآورد امر آن توسط که است یا برنامه کردن

فهرست یفهای مقوله آنالیز و برآورد قیمت )تهیه آنالیز رد تاائه دهیم که برنامه ار هسعی ما برآن بود نسخه حاضر در

نحصر به م. ذیال ویژگیها و قابلیتهای امکانپزیر سازد( به راحتی و دقت باال 1232579/96بخشنامه  5بها طبق جدول 

م در این بی نقص و پاسخگو به انتظارات الز نرم افزاریفرد برنامه معرفی شده است . امیدواریم که توانسته باشیم 

 .دهیمخصوص را ارائه 
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 :  برنامه قابلیتهای

 رمتآنالیز بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دو ف با مطابق کار اقالم هیتجز 5 جدول میتنظ (1

موضوع  .)بودجه و برنامه سازمان)فرمت قدیم(  4951)فرمت مقیاس( و بخشنامه  1232579/96 بخشنامه

 ( پیشنهاد قیمت برای پیمانکارانتجزیه بها همراه با نحوه ارائه  :بخشنامه

 .باشد ازتانین مورد که یفیرد شماره هرچند زیآنال میتنظ تیقابل (2

 (روز -آمار -نت) متیق گروه سه یمبنا بر زیآنال میتنظ تیقابل (3

 برنامه سازمان یمتهایق: نت (4

    آمار سازمان یمتهایق: آمار (5

 (کاربر توسط فیتعر)  شده روزاستعالم متیق:  روز (6

 ) نیروی انسانی، مصالح، ماشین آالت و حمل گانه چهار عوامل منابع نرخ اساس بر دیجد متیق محاسبه (7

 (ردیفهای فهرست بها برای  برآورد قیمت ) کاربر توسط شده فیتعرمصالح ( 

بصورت  زیآنال منابع نرخ یکل ستیل در زیآنال شده استفاده گانه چهار املع انتخاب و جستجو امکان (8

 لعام و شده منتقل Manabeh برگه به برنامه ز،یآنال عامل یبررو Analiz برگه در کیکل دابل با) خودکار 

 (کندیم انتخاب و کرده دایپ را نظر مورد

به روش آنالیز  (پلوس ای نوسیم بیضر) شده نییتع فیتخف ای و رشد صد در اساس بر زیآنال محاسبه (9

 معکوس

ل به و یا انتقا Report برگه در زیآنال شیرایو امکان و شده مشخص یفهایرد زیآنال از یریگ گزارش تیقابل (10

 فایل دیگر

 نیوهمچن فیرد هر یشنهادیپ واحد یبها و واحد یبها ، رشد درصد شامل زیآنال خالصه محاسبه و میتنظ (11

 Metreh برگه در.یشنهادیپ مبلغ و یبرآورد مبلغ

 یک از منابعتهیه لیست منابع مورد نیاز پروژه و محاسبه مقدار مورد نیاز از هر  (12
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 شروع کار با نرم افزار

کسل بایستی ماکرو در امی باشند کدهای ویژوال بیسیک  که حاوی فایلهای اکسل همانطور که میدانید برای اجرای

 دهید.فعال باشد برای فعال کردن ماکرو مراحل زیر را انجام 

 

 نحوه فعال کردن ماکرو در اکسل 

 کلیک کنید. Fileنرم افزار اکسل را اجرا کرده و بر روی منوی 

 

 

 .  میشود ظاهر زیر صفحه  Options گزینه انتخاب با
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 کنید. کلیک Trust Center Settings دگمه برروی و شده Trust Center قسمت وارددر این بخش 

 شد.خواهیم    Macro Settingsدر فرم ظاهر شده وارد قسمت 

 

 .کلیک کنید  OKانتخاب نمودید بر روی  Enable All Macros ( Not…   )بعد ازاینکه گزینه چهارم 

ده اکسل ید به این ترتیب ماکرو فعال شده و می توان فایلهای ماکرو نویسی شسپس اکسل را ببندید و دوباره باز کن

 .کنید را اجرا
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 :  برنامه با کار نحوه راهنمای و معرفی

 راهنمای برنامه

 .است برنامه با کار و نحوه گام به گامراهنمای  شامل Helpبا عنوان  اولبرگه 
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 آنالیزوارد کردن ردیفها برای 

شته آنالیز کردن آنها را دا است که قصد ردیفهاییشماره  وارد کردنجهت  MEtrehدوم برنامه تحت عنوان برگه 

قدار م، شرح ،واحد و قیمت واحد ردیف فراخوانی می شود. سپس به این ترتیب که با وارد کردن شماره ردیف .باشیم

 می کنید. واردردیف را هر 

 

 این ضرایب، ضرایب فهرست بها هستند یعنی (A,B,C)ضریب  در مقابل هر ردیف می توان سه تا ضریب وارد کرد

 وارد کرد. اینجا هر ضریبی که به عنوان ضریب فهرست بها در برآورد اعمال شده باشد را می توان 

 جزء ضرایب فهرست بها نیستند.نکته: ضریب باالسری و یا تجهیز کارگاه 

 MEtrehبخشهای مختلف برگه 

جود های واحد پیشنهادی ، بهای کل پیشنهادی، درصد اضافه و تخفیف ودر جدول فوق ب مشاهده می شودهمانطور که 

 تهیهو فها تمامی ردیانجام آنالیز پایان کار و دارد که بصورت خالی می باشد توجه داشته باشید این اطالعات بعد از 

دکار از است. بصورت خوکه در تصویر زیر نیز نشان داده شده " فراخوانی نتایج آنالیز"گزارش آنالیز با زدن دکمه 

 .برگه گزارش نتایج را منعکس می کند

 زیر است. قسمتهایشامل دکمه هایی وجود دارد که  MEeterehبرگه در همچنین 
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 مشاهده مبلغ کل برآوردی و مبلغ کل پیشنهادی.

 

 واز مقادیر محاسبه شده  کاربرطالع ا صرفا جهت MEterehدر برگه  موجودالزم به ذکر است که اطالعات 

 نیازی به چاپ و ارائه این برگه نمی باشد. است زیآنال یبند جمع

 اطالعات پروژه

 فرم زیر ظاهر می شود.  MEterehبا زدن دکمه اطالعات پروژه در برگه 

 

  .کرد واردرا اطالعات مربوط به پروژه  از طریق این فرم می توان 
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 آنالیز ردیفها

 م دهد.برنامه با امکاناتی که در آن ایجاد شده است قادر است به دو روش معمول کار آنالیز ردیفها را انجااین 

 های روزآنالیز با قیمت - روش اولالف. 

شده  محاسبهکه برای منابع وارد می شود قیمت جدید برای ردیف  استعالم شده در این روش با استفاده از قیمتهای

 فهرست بها مشخص میشود. نسبت بهودرصد مقایسه ای آن 

 آنالیز به روش معکوس –ب. روش دوم 

 در این روش با استفاده ضریب برآورد شده )درصد مینوس یا پلوس( آنالیز انجام می شود.

ی باشد مآنالیز تصویر زیر مربوط به برگه  جهت انجام آنالیز ردیفها می باشد  Analizشیت سوم برنامه تحت عنوان 

 که بخشهای مختلف آن با توجه کاربرد هر یک و روش آنالیز در ادامه توضیح می دهیم.
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 انتخاب ردیف برای آنالیز

ه در که در مقابل آن منوی کرکره ای وجود دارد. در این منو ردیفهایی ک "ردیف آنالیز"اولین قسمت تحت عنوان 

 ر یک از ردیفها و کلیک بروی دکمهبا انتخاب ه شوند،لیست می ده اند وارد ش  MEtrehبرگه

 می شود. تنظیمپایین همین فرم در ردیف  آن آنالیز  " تنظیم جدول آنالیز"  

 

ود ممکن زده ش "تنظیم جدول آنالیز" به این نکته دقت داشته باشید که حتماً بایستی بعد از انتخاب هر ردیف دکمه 

 و ردیف آنالیز آن تنظیم شود ولی بدون زدن این دکمه گزارش کامل نخواهد بوداست بالفاصله بعد از انتخاب 

 موجب بروز اشتباه در آنالیز خواهد شد. بنابر این توصیه میشود که این مرحله فراموش نشود.

 فرمت آنالیز تعیین

فی شده فرمت مقیاس معراین برنامه قادر است که با دو فرمت گزارش آنالیز را تنظیم کند فرمت جدید که با عنوان 

 می باشد که جایگزین فرمت سابق 1232579/96منتشر شده به شماره  اًمطابق به بخشنامه ای که اخیرکه است 

 است. 4951شده است و فرمت قدیم که همان فرمت بخشنامه  4951بخشنامه 

 در قسمت نوع آنالیز می توان فرمت مورد نظر آنالیز را مشخص کرد.

 

 قیمتهای روزآنالیز با 

فرم آنالیز که مطابق  را با قیمتهای روز نشان میدهیم. ردیفها نالیزآ نحوه انجام فرماین با توجه به بخشهای مختلف 

 تصویر زیر می باشد به این ترتیب است.

 

 .با توجه به روش آنالیز نحوه کار با آن را توضیح میدهیمکه 
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 قیمت در روش آنالیز با قیمت روز

مار و مربوط به گروههای قیمت منابع آنالیز است که شامل سه گروه نت،آ آنالیز بر اساس قیمتبخش اول با عنوان 

 شود.  می تعییناز طریق منوی کرکره ای که در مقابل این بخش وجود دارد  کهروز می باشد 

  آنالیز با قیمتهای آن گروه محاسبه میشود. ،با انتخاب هریک از گروه هاکه 

 ی کنیم.مانتخاب  را گزینه روز بخشدر این مشخص است  ( روز یمتهایبا ق زیآنال) همانطور که از عنوان روش آنالیز 

 

 ضریب عامل یا مقدار/مقیاس در روش آنالیز با قیمت روز

مقیاس /)در فرمت مقیاس عنوان مقدار تغییر می کندعنوان آن  ،که با توجه به نوع فرمت آنالیزاین فرم بخش بعدی 

 و در فرمت قدیم ضریب عامل می باشد( 

     

از د. یکسان است فقط عنوان آن با توجه به نوع فرمت آنالیز تغییر میکنآنالیز کاربرد این بخش در هر دو فرمت 

عکوس را می توانیم طریق منوی کرکره ای که در این بخش وجود دارد دو گزینه ثابت آنالیز و اعمال درصد م

 انتخاب کنیم.

 گزینه ثابت آنالیز را انتخاب میکنیم. قیمتهای روز روش آنالیز با توجه بهبا در این بخش 

 

 که همان مقادیر یا ضرایب محاسبه شده از طرف سازمان می باشند.  ثابت آنالیز ***

 به روش معکوس می باشد.بخش بعدی این فرم در این روش کاربردی ندارد و مربوط به آنالیز 

 



 ــابرنامه آنالیز و برآورد قیمت دانــآموزش    معرفی و آموزش برنامه آنالیز و برآورد قیمت دانا

 

Email: Kelasefan@gmail.com 13 

 

 تعریف قیمت روز برای منابع و عوامل آنالیز

 جدول آنالیز فرمت مقیاس مطابق تصویر زیر است. در مرحله بعد وارد جدول آنالیز میشویم.

 

ج شده در مشاهده میکنیم که قیمتهای درقیمت روز هنوز قیمتی وارد نکره ایم  تونسچون ما در بخش منابع آنالیز در 

ینیم لیست بآنالیز وارده برگه منابع می شویم همانطور که در تصویر می  برای مشاهده لیست منابعصفر هستند. آنالیز 

 .ستروز خالی ا مربوط به قیمتهای ستونآمار وجود دارند ولی  قیمتهای سازمان منابع و قیمت های نت و بخشی از

 

 .آنالیز بر اساس این قیمتها محاسبه شودقیمتهای استعالم شده را در بخش قیمت روز وارد کنیم تا  ی توانیمدر اینجا م
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 استفاده از برنامه برای پیدا کردن عوامل آنالیز

اده شده در زیاد بوده و پیدا کردن تک تک عوامل استفبسیار آنالیز در بخش منابع همانطور که می بینید تعداد عوامل 

این کار  . به همین دلیل امکانی در برنامه ایجاد کرده ایم کهاستبسیار دشوار و خسته کننده کاری  هاآنالیز ردیف

 یدک کن. به این ترتیب که اگر بر روی عنوان عامل یا کد عامل در برگه آنالیز دابل کلیرایتان ساده کرده است ب

  احتیربه ه ک انتخاب می کند. وکرده پیدا  مورد نظر رابرنامه بصورت خودکار وارد بخش منابع شده و عامل 

 می توانید قیمت آنرا وارد کنید.

 

 ستاتصویر زیر مربوط به آنالیز یک ردیف با قیمت های روز در فرمت مقیاس 

 

 د.روش آنالیز با قیمت روز آنالیز کر می توانیم بارا  MEtrehبه این ترتیب کلیه ردیفهای وارد شده در برگه 
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 آنالیز به روش معکوس

 قیمت در آنالیز به روش معکوس

 .نیمآنالیز را مشخص کدر ورد عملمقیمت های همانطور که در قسمت قبل ذکر شد از طریق فرم زیر می توانیم نوع 

 

ا به گزینه نت ر ،آنالیز بر اساس قیمتدر قسمت را نشان دهیم  آنالیز به روش معکوسدر این قسمت که قصد داریم 

 در آنالیز انتخاب می کنیم. عمل وردمعنوان قیمتهای 

 

مقیاس /بخش بعدی این فرم که با توجه به نوع فرمت آنالیز، عنوان آن تغییر می کند )در فرمت مقیاس عنوان مقدار

 و در فرمت قدیم ضریب عامل می باشد( 

 سآنالیز به روش معکودر این بخش که هدف  روز(با توجه به توضیحات ذکر شده در قسمت قبل )آنالیز با قیمت 

 را انتخاب میکنیم. اعمال درصد معکوسگزینه می باشد 

 

 این گزینه که در آنالیز به روش معکوس کاربرد دارد توسط نرم افزار محاسبه میشود اعمال درصد معکوس ***

ک از بطوریکه مقدار ضریب عامل یا مقدار/مقیاس را طوری محاسبه میکند که قیمت آنالیز با حفظ درصد وزنی هر ی

 عوامل آنالیز به قیمت پیشنهادی میرسد.
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 وس یا پلوس()درصد مین آنالیز دراعمال درصد پیشنهادی 

مت قیبخش بعدی فرم آنالیز که مربوط به مقدار اضافه یا تخفیف)درصد مینوس یا پلوس( قیمت پیشنهادی نسبت به 

 فقط در روش آنالیز به روش معکوس کاربرد دارد و شامل بخشهای زیر است. که.استفهرست بها پایه 

 

 یم.درصد پیشنهادی خود را وارد کن وانیدتمی وجود دارد.  "آنالیز به روش معکوس"در فضای خالی که در مقابل 

را در  -10عدد  تنظیم کنیم. نالیز راآفهرست بها  قیمت درصد مینوس نسبت به 10 با در صورتیکه قصد داشته باشیم

 و بر روی دکمه محاسبه کلیک می کنیم. ردهکاین قسمت وارد 

 

. در زیر همین قسمت نوشته رصدد %10-درصد محاسبه شده  ،کهمشاهده می کنیم  "محاسبه"از زدن دکمه پس 

 شد.

 درصد تخفیف )مینوس( را می بینیم . 10با نگاه به جدول آنالیز جزئیات کامل آنالیز با 
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Email: Kelasefan@gmail.com 17 

 

 به این ترتیب می توانیم تمام ردیفها را با روش آنالیز معکوس، آنالیز کنیم.

 اعمال محاسبات تا آخرین رقم اعشار

ز اهمانطور که وجود دارد  "اعمال محاسبات تا آخرین رقم اعشار"عنوان  آنالیز یک چک باکس با در انتهای فرم

یر فعال خواهد داشت و با غتا آخرین رقم اعشار ادامه آنالیز عنوانش پیداست با تیک دار کردن این قسمت محاسبات 

 .این قسمت محاسبات تا اعشاری که نمایش داده شده است انجام می شود کردن

 

 تهیه گزارش آنالیز

ای اینکار پس از آنکه آنالیز تمام ردیفها را انجام دادیم مرحله بعد تهیه گزارش از جداول آنالیز می باشد. که بر

 کلیک کنید. "تنظیم گزارش آنالیز"کافی است که بروی دکمه 

 

 کل آنالیز معکوس پاک کردن

حاسبه در هنگام انجام آنالیز به روش معکوس ضرایب عمل یا مقدار / مقیاس بسته به فرمت آنالیز برای هر ردیف م

 و در دیتابیس ثبت می شود.گاهی الزم است که این ضرایب پاک شوند. برای اینکار با کلیک بر روی دکمه 

 این مقادیر از دیتابیس حذف می شوند.  "پاک کردن کل آنالیز معکوس"
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 صفحه بندی و تفکیک گزارش آنالیز زدیفها

نظیم مطابق شکل زیر ت Reportگزارش جدول آنالیز در برگه در فرم آنالیز، "تنظیم گزارش آنالیز"با زدن دکمه 

 را می زنیم. "صفحه بندی گزارش " ردیفها دکمهمیشود. که برای صفحه بندی  و تفکیک گزارش جدول آنالیز 

 

 مشاهده خالصه نتایج آنالیز

مع جآنالیز را  پس از تهیه گزارش  و صفحه بندی آنالیز برای آنکه بتوانیم خالصه نتایج آنالیز را در یک برگه ببینیم و

 ، می شویم. وارد کرده بودیم  ردیفهای آنالیز را در آن قبالًکه   Metrehبندی کنیم وارد برگه 

خالصه  "فراخوانی نتایج آنالیز "( ذکر شد با زدن دکمه  Metrehهمانطور که در بخش قبل )توضیحات برگه 

 تنظیم خواهد شد. Metrehنتایج گزارش آنالیز در برگه 
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 پس از گزارش گیری و فرخوانی نتایج آنالیز می باشد.  Metrehبرگه  مربوط به تصویر زیر

 

مشاهده می کنیم که بهای واحد پیشنهادی، بهای کل و درصد رشد )اضافه یا تخیف( هریک از ردیفها از گزارش 

 آنالیز نقل شدند.

 منابع مورد نیاز پروژه

نطور که می شویم در این برگه هما Manabehبرای اطالع از منابع پرژه و مقدار مورد نیاز از هر کدام وارد برگه 

 در تصویر زیر مشاهده می شود لیست کل منابع آنالیز در این برگه وجود دارد.
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 بخش های مختلف این برگه شامل قسمتهای زیر است.

 

 یم خواهد شد.تنظنمایش منابع آنالیز، منابع مورد نیاز پروژه و مقادیر مربوط به آنها مطابق تصویر زیر "با زدن دکمه 

 کل منابع آنالیز بها تنظیم خواهد شد. "نمایش کل منابع  "که با زدن دکمه 

 

 

 EXCELتحت  ا ـــــمحصوالت نرم افزاری دان

 موفق و پیروز باشید

   خاـمهندس امید شی
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 نمونه گزارشات خروجی نرم افزار

 

نمونه گزارش خروجی 

برنامه آنالیز و برآورد قیمت 

دانا در فرمت مقیاس به 

 روش معکوس 



020102:   شمـاره رديف آنـاليــز 

205:             مقدار مترمكعب:   واحـد 

1مقياس واحدنيروي انسانيکد عاملرديف
مقدار

 مقياس
بهاي کلبهاي واحد عامل

1.000000001.0374295859,277.061,495.7ساعت- نفركارگر ساده114010102

99.46%61,495.7

1مقياس واحد2 ماشين آالتکد عاملرديف
مقدار

 مقياس
بهاي کلبهاي واحد عامل

1.000000000.00304878109,646.0334.3عددبیل128070101

0.54%334.3

61,830.0

-10.00%

12,675,150 :بهاي کل کار14,083,500: بهاي کل کار

جمع ماشين آالتدرصد وزني

:بهاي واحد کار020102:                     شماره رديف يا رديفهاي معادل 

±  (درصد)مقايسه پيشنهاد نسبت به برآورد 68,700:        بهاي واحد رديف 

عمليات خاکي بادست. 2فصل

 متر و ريختن 2 خاک برداري، پي كني، گودبرداري و كانال كني در زمینهاي نرم، تا عمق :شرح رديف 

.خاكهاي كنده شده به كنار محلهاي مربوط

جمع نيروي انسانيدرصد وزني

« تجزيه بهاي اقالم کار . 5جدول  »

97فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه رسته ساختمان سال 

اجرايي متن آزمايشي است:  نام دستگاه اجرايي 

مشاور متن آزمايشي است:  نام مهندس مشاور 

پروژه نمونه بصورت آزمايشي است:  نام پروژه 

شرکت نمونه متن آزمايشي:  نام پيمانكار 

مهر و امضاي پيمانكار       

 

1: صفحه 

 حجم عملیات درنظرگرفته شده برای کارسنجی کارو ردیفها1توضیح

.زمان کارکرد لحاظ شود (1/3) مدت زمان درنظرگرفته شده برای کارکردماشین آالت،درحالت متوقف تا رسیدن نوبت کار یک سوم 2توضیح



عمليات خاکي بادست. 2فصل

« تجزيه بهاي اقالم کار . 5جدول  »

97فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه رسته ساختمان سال 

اجرايي متن آزمايشي است:  نام دستگاه اجرايي 

مشاور متن آزمايشي است:  نام مهندس مشاور 

پروژه نمونه بصورت آزمايشي است:  نام پروژه 

شرکت نمونه متن آزمايشي:  نام پيمانكار 
پ

030101:   شمـاره رديف آنـاليــز 

100:             مقدار مترمربع:   واحـد 

1مقياس واحدنيروي انسانيکد عاملرديف
مقدار

 مقياس
بهاي کلبهاي واحد عامل

1.000000000.0012360967,175.083.0نفر ساعتسر كارگر114010101

1.000000000.0012360959,277.073.3ساعت- نفركارگر ساده214010102

1.000000000.00061140161,132.098.5ساعت- نفر سال10مباشر عملیات خاكي با سابقه بیش از 314240301

45.08%254.8

1مقياس واحد2 ماشين آالتکد عاملرديف
مقدار

 مقياس
بهاي کلبهاي واحد عامل

 اسب بخار باراننده180گريدر به قدرت حدود125010902
-دستگاه

ساعت
1.000000000.00071640433,313.0310.4

225010602
 اسب بخار با 150بولدوزر به قدرت حدود 

راننده
1.000000000.00070178332,653.0233.5ساعت

54.92%543.9

565.3

-5.00%

56,525

عمليات خاکي باماشين. 3فصل

. سانتیمتر15 شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگي با وسیله مکانیکي، به عمق تا :شرح رديف 

جمع نيروي انسانيدرصد وزني

جمع ماشين آالتدرصد وزني

:بهاي واحد کار030101:                     شماره رديف يا رديفهاي معادل 

±  (درصد)مقايسه پيشنهاد نسبت به برآورد 595:        بهاي واحد رديف 

:بهاي کل کار59,500: بهاي کل کار

مهر و امضاي پيمانكار       

 

2: صفحه 

 حجم عملیات درنظرگرفته شده برای کارسنجی کارو ردیفها1توضیح

.زمان کارکرد لحاظ شود (1/3) مدت زمان درنظرگرفته شده برای کارکردماشین آالت،درحالت متوقف تا رسیدن نوبت کار یک سوم 2توضیح



عمليات خاکي بادست. 2فصل

« تجزيه بهاي اقالم کار . 5جدول  »

97فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه رسته ساختمان سال 

اجرايي متن آزمايشي است:  نام دستگاه اجرايي 

مشاور متن آزمايشي است:  نام مهندس مشاور 

پروژه نمونه بصورت آزمايشي است:  نام پروژه 

شرکت نمونه متن آزمايشي:  نام پيمانكار 
پ

050101:   شمـاره رديف آنـاليــز 

100:             مقدار مترمربع:   واحـد 

1مقياس واحدنيروي انسانيکد عاملرديف
مقدار

 مقياس
بهاي کلبهاي واحد عامل

1.000000000.8097577059,784.048,410.6ساعت- نفركمک نجار قالب بند114030203

1.000000000.3928441259,277.023,286.6ساعت- نفركارگر ساده214010102

1.000000000.6476972578,926.051,120.2ساعت- نفر نجار قالب بند درجه دو314030202

1.000000000.0913768397,023.08,865.7نفر ساعتنجار قالب بند درجه يک414030201

52.11%131,683.0

1مقياس واحد2 ماشين آالتکد عاملرديف
مقدار

 مقياس
بهاي کلبهاي واحد عامل

1.000000000.01219810105,681.01,289.1دستگاه ساعتتراكتور جفت ديفرانسیل با راننده123020802

223020901
  تن بدون 5تريلر كفي به ظرفیت حدود 

كشنده

-دستگاه

ساعت
1.000000000.0121981041,397.0505.0

1.000000000.1818823618,917.03,440.7لیترروغن قالب بندي328991401

2.07%5,234.7

1مقياس واحدمصالحکد عاملرديف
مقدار

 مقياس
بهاي کلبهاي واحد عامل

1.000000000.1633673957,849.09,450.6كیلوگرممیخ جور131430101

1.000000000.0054455813,148,005.071,598.5مترمکعبتخته نراد خارجي231330201

1.000000003.0495246410,493.031,998.7كیلوگرمچوب گرد سفید خشک - 33901030139010301

1.000000000.0544558023,960.01,304.8كیلوگرممفتول سیاه - 43903010139030101

45.25%114,352.6

1مقياس واحدحمل مصالحکد عاملرديف
مقدار

 مقياس
بهاي کلبهاي واحد عامل

1.000000006.33082173208.01,316.8كیلوگرمحمل چوب گرد141190201

241110301
حمل فراورده هاي فوالدي توري، شبکه هاي 

فلزي، میخ، پرچ و الکترود
1.000000000.16095309505.081.3كیلوگرم

1.000000000.16095309261.042.0كیلوگرمحمل قیر مظروف341080201

1.000000000.05365103179.09.6كیلوگرمحمل مصالح فلزي مورد مصرف در سازه441110101

1.000000000.01373466113,418.01,557.8مترمکعبحمل تخته و الوار541190101

0.57%3,007.5

252,720.0

8.00%

25,272,000

قالب بندي چوبي. 5فصل

. تهیه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي، درپي ها و شناژهاي مربوط به آن:شرح رديف 

جمع نيروي انسانيدرصد وزني

جمع ماشين آالتدرصد وزني

جمع مصالحدرصد وزني

:بهاي کل کار23,400,000: بهاي کل کار

جمع حمل مصالحدرصد به قيمت رديف

:بهاي واحد کار050101:                     شماره رديف يا رديفهاي معادل 

±  (درصد)مقايسه پيشنهاد نسبت به برآورد 234,000:        بهاي واحد رديف 

مهر و امضاي پيمانكار       

 

3: صفحه 

 حجم عملیات درنظرگرفته شده برای کارسنجی کارو ردیفها1توضیح

.زمان کارکرد لحاظ شود (1/3) مدت زمان درنظرگرفته شده برای کارکردماشین آالت،درحالت متوقف تا رسیدن نوبت کار یک سوم 2توضیح
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