
شرحردیف

مبلغ برآورد با احتساب 

ضرایب فهرست

(ریال)

ضریب 

پیشنهادی 

پیمانکار

مبلغ برآورد با احتساب  ضریب 

پیشنهادی پیمانکار

(ریال)

2,118,557,342,4240جمع کل اقالم پایه رشته ابنیه1

00جمع کل اقالم ستاره دار رشته ابنیه2

557,075,112,7090جمع کل اقالم پایه رشته راه و باند3

00جمع کل اقالم ستاره دار رشته راه و باند4

00جمع کل اقالم پایه رشته تأسیسات برقی5

00جمع کل اقالم ستاره دار رشته تأسیسات برقی6

00جمع کل اقالم پایه رشته تأسیسات مکانیکی7

00جمع کل اقالم ستاره دار رشته تأسیسات مکانیکی8

2,675,632,455,1320

1401خالصه مالی کل گندله سازی بر اساس فهارس بهاء 

(ریال): تجمعی



شماره 

فصل

شرح فصل

(پایه)

مبلغ برآورد پایه

(ریال)

ضریب 

باالسری

ضریب

منطقه 

ای

ضریب 

تجهیز 

کارگاه

مبلغ برآورد

با احتساب ضرایب

(ریال)

01.411.151.040تخریب و برچیدن1فصل 

01.411.151.040عملیات خاکی با دست2فصل 

78,106,537,5401.411.151.04131,715,740,646عملیات خاکی با ماشین3فصل 

01.411.151.040عملیات بنایی با سنگ4فصل 

01.411.151.040قالب بندی غیر فوالدی5فصل 

151,897,589,5251.411.151.04256,154,019,071قالب بندی فوالدی6فصل 

531,391,801,3001.411.151.04896,117,878,040کارهای فوالدی میلگرد7فصل 

403,832,542,8001.411.151.04681,007,046,876بتن درجا8فصل 

01.411.151.040کارهای فوالدی سنگین9فصل 

01.411.151.040سقف تیرچه و بلوک10فصل 

01.411.151.040آجرکاری و شفته ریزی11فصل 

01.411.151.040بتن پیش ساخته و بلوک چینی12فصل 

2,524,245,0001.411.151.044,256,785,798عایق کاری رطوبتی13فصل 

01.411.151.040عایق کاری حرارتی14فصل 

01.411.151.040کارهای فوالدی سبک16فصل 

01.411.151.040کارهای آلومینیومی17فصل 

01.411.151.040اندود کشی و بندکشی18فصل 

01.411.151.040کارهای چوبی19فصل 

01.411.151.040کاشی کاری با کاشی های سرامیکی20فصل 

01.411.151.040فرش موزاییک و کفپوش بتنی21فصل 

01.411.151.040کارهای سنگی با سنگ پالک22فصل 

01.411.151.040کارهای پالستیکی و پلیمری23فصل 

01.411.151.040شیشه و نصب آن24فصل 

01.411.151.040رنگ آمیزی25فصل 

01.411.151.040زیراساس و اساس26فصل 

01.411.151.040آسفالت27فصل 

88,537,365,6821.411.151.04149,305,871,992حمل و نقل28فصل 

01.411.151.040کارهای دستمزدی29فصل 

2,118,557,342,424

1401خالصه مالی ابنیه گندله سازی بر اساس فهرست بها 

ضرایب1400فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

(ریال):جمع کل اقالم پایه



شماره 

فصل

شرح فصل

(پایه)

مبلغ برآورد پایه

(ریال)

ضریب 

باالسری

ضریب

منطقه 

ای

ضریب 

تجهیز 

کارگاه

مبلغ برآورد

با احتساب ضرایب

(ریال)

01.411.201.040تخریب و برچیدن1فصل 

01.411.201.040عملیات خاکی با دست2فصل 

297,750,707,2501.411.201.04523,945,964,534عملیات خاکی با ماشین3فصل 

01.411.201.040حفاری تونل4فصل 

01.411.201.040حفاری و شمع کوبی و سپرکوبی5فصل 

01.411.201.040عملیات بنایی با سنگ6فصل 

01.411.201.040اندود کشی و بندکشی7فصل 

01.411.201.040قالب بندی و چوب بست8فصل 

01.411.201.040کارهای فوالدی با میلگرد9فصل 

01.411.201.040کارهای فوالدی سنگین10فصل 

01.411.201.040کارهای فوالدی سبک11فصل 

01.411.201.040بتن درجا12فصل 

01.411.201.040بتن پیش ساخته13فصل 

01.411.201.040زیراساس، اساس، زیرباالست و باالست14فصل 

01.411.201.040آسفالت15فصل 

01.411.201.040عایق کاری16فصل 

17فصل 
تأسیسات تونل ها، پل ها، نقاط مه گیر 

و سطوح پروازی
01.411.201.040

01.411.201.040ساختمان ها، عالیم و تجهیزات ایمنی18فصل 

01.411.201.040متفرقه19فصل 

18,826,802,7001.411.201.0433,129,148,175حمل و نقل20فصل 

01.411.201.040کارهای دستمزدی21فصل 

01.411.201.040ریل، سوزن و ملحقات22فصل 

01.411.201.040اجرای روسازی راه آهن23فصل 

01.411.201.040ژئوسنتتیک ها24فصل 

557,075,112,709

1401خالصه مالی راه و باند گندله سازی بر اساس فهرست بها 

ضرایب1401فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند سال 

(ریال):جمع کل اقالم پایه



واحدشرحشماره
بهای واحد

(ريال)
مقدار

بهای کل

(ريال)
توضیحات

تخريب. فصل اول 

ريال0(ريال)

عملیات خاکی با ماشین. فصل سوم 

030501

کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی 

يا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ريختن خاک 

.کنده شده در کنار محل های مربوط

١٢٧,۵٠٠713649,098,859,000مترمکعب

030504

کندن زمین در صورت لزوم استفاده از چکش 

هیدرولیکی درزمین های سنگی و حمل و تخلیه مواد 

. متر از مرکز ثقل برداشت٢٠کنده شده تا فاصله 

١,٢٣٨,٠٠٠3058437,863,487,200مترمکعب

030601
, هرگاه ٠٣٠۵٠۴ تا ٠٣٠۵٠١اضافه بها به  رديف های 

. متر باشد٢عمق کندن زمین تا 
٢١,٠٠٠1019482,140,908,000مترمکعب

030603

, هرگاه ٠٣٠۵٠۴ تا ٠٣٠۵٠١اضافه بها به  رديف های 

 متر باشد, برای حجم خاک ٣عمق کندن زمین بیش از 

 متر دو بار, ۵ تا ۴ متر يک بار, ۴ تا ٣واقع شده در عمق 

. بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر٣ متر۶ تا ۵

١۵,٧٠٠1019481,600,583,600مترمکعب

030701

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی يا خاک های توده 

شده و حمل آن با کامیون يا هر نوع وسیله مکانیکی 

. متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن١٠٠ديگر تا فاصله

٨۶,٢٠٠1019488,787,917,600مترمکعب

030702

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی يا خاک های توده 

 متر ۵٠٠ متر تا ١٠٠شده, وقتی که فاصله حمل بیش از 

کسر ) متر اول ١٠٠ متر مازاد بر ١٠٠باشد, ازای هر 

.( متر تناسب محاسبه می شود١٠٠

٣,٣٢٠4077921,353,869,440مترمکعب

030703

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی يا خاک های توده 

 ١٠ متر تا ۵٠٠شده, وقتی که فاصله حمل بیش از 

 متر اول, ۵٠٠کیلومتر باشد, برای هر کیلومتر مازاد بر 

کسر کیلومتر به نسبت قیمت يک )برای راه های آسفالتی

.(کیلومتر محاسبه می شود

- مترمکعب 

کیلومتر
١٧,٠٠٠96850616,464,602,000

031001

ريختن خاک ها يا مصالح سنگی موجود کنار پی ها, 

گودها,کانال ها و ترانشه ها, به صورت اليه اليه به درون 

.آن ها با هر وسیله مکانیکی

٢٢,٣٠٠35709796,310,700مترمکعب

ريال78,106,537,540(ريال)

قالب بندی فوالدی. فصل ششم 

060101
تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

.پی ها و شناژهای پی
١,٠۴٢,٠٠٠24232,524,245,000مترمربع

060102

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی, 

برای بتن ريزی پشت جدول, کف سازی و بتن  مگر به 

.هر ارتفاع

۶۴۵,٠٠٠242.25156,251,250مترمربع

060201

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

١,۵٠١,٠٠٠7267.510,908,517,500مترمربع. متر باشد٣٫۵ديوارهای بتنی که ارتفاع ديوار حداکثر 

060202

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

 متر و ٣٫۵ديوارهای بتنی که ارتفاع ديوار بیش از 

. متر باشد۵.5حداکثر 

١,۶۴۶,٠٠٠678311,164,818,000مترمربع

سامیک.... شرکت مهندسی و : نام مهندس مشاور

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب

1401گندله سازی بر اساس ابنیه : کد و عنوان طرح



060203

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

 متر و ۵٫۵ديوارهای بتنی که ارتفاع ديوار بیش از 

. متر باشد٧٫5حداکثر

١,٧١٠,٠٠٠5329.59,113,445,000مترمربع

060204

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

 متر و ٧٫۵ديوارهای بتنی که ارتفاع ديوار بیش از 

. متر باشد١٠حداکثر 

١,٨٣١,٠٠٠48458,871,195,000مترمربع

060301

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی تا ارتفاع 

. متر٣٫۵حداکثر 

١,٣٨۴,٠٠٠48456,705,480,000مترمربع

060302

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی که ارتفاع 

. متر باشد۵٫۵ متر و حداکثر ٣٫۵بیش از 

١,۴۶۴,٠٠٠45226,620,208,000مترمربع

060303

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی که ارتفاع 

. متر باشد٧٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵بیش از 

١,۵٢٩,٠٠٠35535,432,537,000مترمربع

060304

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی که ارتفاع 

. متر باشد١٠ متر و حداکثر ٧٫۵بیش از 

١,۶٢٠,٠٠٠32305,232,600,000مترمربع

060401
تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

. متر٣٫۵تا ارتفاع حداکثر  (دال ها)تاوه ها 
١,۶۶۴,٠٠٠5692.8759,472,944,000مترمربع

060402

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

 متر و حداکثر ٣٫۵که ارتفاع بیش از  (دال ها)تاوه ها 

. متر باشد۵٫۵

١,٨۶٩,٠٠٠5313.359,930,651,150مترمربع

060403

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

 متر و حداکثر ۵٫۵که ارتفاع بیش از  (دال ها)تاوه ها 

. متر باشد٧٫۵

٢,١۴٧,٠٠٠4174.7758,963,241,925مترمربع

060404

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

 ١٠ متر و حداکثر ٧٫۵که ارتفاع بیش از  (دال ها)تاوه ها 

.متر باشد

٢,۴٨٠,٠٠٠3795.259,412,220,000مترمربع

060501
تهی  وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

. متر٣٫۵تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر 
١,٧٣۵,٠٠٠56939,877,138,125مترمربع

060502

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

 ۵٫۵ متر و حداکثر ٣٫۵تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از 

.متر باشد

١,٩٢٣,٠٠٠531310,217,572,050مترمربع

060503

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

 ٧٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از 

.متر باشد

٢,٢۵١,٠٠٠41759,397,418,525مترمربع

060504

تهیه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

 ١٠ متر و حداکثر ٧٫۵تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از 

.متر باشد

٢,۶١٧,٠٠٠37959,932,169,250مترمربع

060801
اضافه بها برای قالب بندی جدار خارجی ديوارها, تیرها 

.يا ستون ها, با استفاده از قالب فوالدی
٣٣۵,۵٠٠237417,964,937,750مترمربع

ريال151,897,589,525(ريال)

کارهای فوالدی با میلگرد. فصل هفتم 

070201

تهیه, بريدن, خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به 

١٩٢,۵٠٠595900114,710,750,000کیلوگرم. میلی متر, برای بتن  مسلح با سیم پیچی الزم١٠قطر تا 

070202

تهیه, بريدن, خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به 

 میلی متر, برای بتن  مسلح با سیم پیچی ١٨ تا ١٢قطر

.الزم

١۶۶,٠٠٠1042825173,108,950,000کیلوگرم

070203

تهیه, بريدن, خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به 

 میلی متر, برای بتن  مسلح با سیم پیچی ۴٠ تا ٢٠قطر

.الزم

١۵٩,۵٠٠1340775213,853,612,500کیلوگرم

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب



070612
 ۴٠تهیه, ساخت و نصب بولتاز میلگرد ساده تا قطر 

.میلی متر, با متعلقات الزم قبل از بتن ريزی
٣١۴,۵٠٠9449429,718,488,800کیلوگرم

ريال531,391,801,300(ريال)

بتن درجا. فصل هشتم 

080102
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی يا 

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن ١۵٠شکسته, با
۵,٧۴٧,٠٠٠826247,481,714,000مترمکعب

080107
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی يا 

. مگاپاسکال٣٠شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 
۶,٧٨٠,٠٠٠40344273,532,320,000مترمکعب

080308
.لیسه ای کردن سطح بتن  تازه ريخته شده به هر روش

٢٠٨,۵٠٠5420011,300,700,000مترمربع

080310
اضافه بها به  رديف های بتن ريزی, در صورت مصرف 

.بتن در بتن مسلح
۵۴,۵٠٠403442,198,748,000مترمکعب

080311

اضافه بها به  رديف های بتن ريزی برای سختی ارتعاش 

 ١٨٠بتن, درصورتی که میلگرد به  کار رفته بیش از 

.کیلوگرم در مترمکعب بتن  باشد

١٣۶,٠٠٠403445,486,784,000مترمکعب

080401
اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی, نسبت به عیار 

.درج شده در رديف های مربوط
۶,۵۴٠12103207,915,492,800کیلوگرم

080801
تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آب بندی و 

.ارتقای مشخصات پايايی بتن
١١۵,۵٠٠48412855,916,784,000کیلوگرم

ريال403,832,542,800(ريال)

کارهای فوالدی سنگین. فصل نهم 

ريال0(ريال)

عايق کاری رطوبتی. فصل سیزدهم 

130501
تهیه مصالح و اجرای پوشش مومی با پايه قیری روی 

. میکرون٣٠٠سطوح سیمانی يا بتنی به ضخامت 
260,50096902,524,245,000مترمربع

ريال2,524,245,000(ريال)

کارهای فوالدی سبک. فصل شانزدهم 

ريال0(ريال)

کارهای پالستیکی و . فصل بیستم و سوم 

ريال0(ريال)

رنگ آمیزی. فصل بیستم و پنجم 

ريال0(ريال)

حمل و نقل. فصل بیستم و هشتم 

280101

حمل سیمان پاکتی, مصالح سنگی, آهن آالت, آجر و 

بلوک, هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه, بیش از 

 کیلومتر باشد, برای تمام طول ٧۵ کیلومتر و تا ٣٠

.کیلومتر٣٠مسیر پس از کسر 

٩,٩٣٠00کیلومتر- تن 

280102

حمل سیمان پاکتی, مصالح سنگی, آهن آالت, آجر و 

بلوک, هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه, بیش از 

 کیلومتر باشد, برای تمام طول ١۵٠ کیلومتر و تا ٣٠

. کیلومتر٣٠مسیر پس از کسر 

۶,٨۶٠1135872177,920,823,398کیلومتر- تن 

280106

حمل سیمان پاکتی, مصالح سنگی, آهن آالت, آجر و 

بلوک, هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه, بیش از 

 کیلومترباشد, برای تمام طول مسیر پس از کسر ٧۵٠

. کیلومتر٣٠

٢,٨۴٠373821910,616,542,284کیلومتر- تن 

ريال88,537,365,682(ريال)

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب



واحدشرحشماره
بهای واحد

(ريال)
مقدار

بهای کل

(ريال)
توضیحات

تخريب. فصل اول 

000000

ريال0(ريال)

عملیات خاکی با ماشین. فصل سوم 

034401
 و حمل مواد حاصله از آن تا Iخاکبرداری در زمین نوع 

 متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن۵٠فاصله 
90,60023459321,254,080,500مترمکعب

034403

 و حمل مواد حاصله از آن IIIخاکبرداری در زمین نوع 

231,50031279072,410,885,000مترمکعب. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن۵٠تا فاصله 

034405

 و حمل مواد حاصله از آن تا Vخاکبرداری در زمین نوع 

346,50023459381,286,301,250مترمکعب. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن۵٠فاصله 

034901
خاک، سنگ و )بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی 

و تخلیه (لجن و نظاير آن
105,00078197582,107,375,000مترمکعب

035001

پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پیکنی، کانالکنی و 

گودبرداری، که در محلهای تعیین شده، دپو شده باشند 

با هر ضخامت

13,20078197510,322,070,000مترمکعب

035101

خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در 

بارگیری، حمل تا يک  (خاکی و سنگی)خاکريزی 

کیلومتر و باراندازی

288,0007280320,967,264,000مترمکعب

035201

تسطیح، آبپاشی و کوبیدن بستر خاکريزها يا کف ترانشه 

 درصد به هر روش، ٩۵ها و مانند آنها با تراکم کمتر از 

 سانتیمتر١۵تا عمق 

6,7902000001,358,000,000مترمربع

035302

پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 

 درصد به هر ١٠٠ تا ٩۵قشرهای خاکريزی، با تراکم 

.ضخامت مطابق با مشخصات

110,500728038,044,731,500مترمکعب

ريال297,750,707,250(ريال)

حمل و نقل. فصل بیستم 

200501

حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری 

و پی کنی ها برای مصرف در خاکريزيهای معمولی
- مترمکعب 

کیلومتر
13,900117296316,304,178,750

200503
حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکريزيهای 

معمولی مازاد بر يک کیلومتر

- مترمکعب 

کیلومتر
13,90036402505,980,850

200508
حمل آب برای استفاده در عملیات خاکريزی، زيراساس، 

اساس و تثبیت مازاد بر يک کیلومتر

- مترمکعب 

کیلومتر
27,700728032,016,643,100

ريال18,826,802,700(ريال)

سامیک.... شرکت مهندسی و : نام مهندس مشاور1401گندله سازی بر اساس راه و باند : کد و عنوان طرح

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب

:جمع فصل بدون احتساب ضرايب



(m3)خاکریزی (m3)بتن اصلی (m2)قالب بندی (pcs)بولت گذاری (ton)آرماتوربندی (m3)بتن مگر و پرکننده (m3)خاکبرداری 

Total WorksTotal WorksTotal WorksTotal WorksTotal WorksTotal WorksTotal Works

Concentrate Handling System184510856372810675402

Mixing Building281718411527411361537900

Green Pelletizing Building4388635240750626935651228

Indurating Building120647184551176750554205265

Process Fans290022016425620603316500
Process Gas ESP17456550276730630500

Duct Support4650210112122225421482300
Process Gas System Stack22088279217834250

Pellet Screening198596702361789800620

Hearth Layer Handling7549520148738307252

Plant Dedusting ESP45012106419913450

Plant Dedusting Fan253419234335

Plant Dedusting Duct615301219623215075
Dedusting Stack3006536756060

Product Handling 8621452215662345526012350
Pellet Coating10401102880930420260
Pellet Storage57543901934580550023411000

Pellet fines Grinding153911374322115884050

Cooling Tower23021550321770529185

Pipe Rack380581646759816880
Diesel Generator355064417086107

Electrical Substation10266490278161153636263000

Eletrical Room25525110476172100

Natural Gas Station12558513415062170
Compressed Air Plant59523658532120618210

Aux. Buildings (Laboratory, workshop, 

Warehouse)
1350122026882895023001050

General Site Work37000237543851019640813016940

Rough Grading78197572803

1019488262297950012272807504034435709مجموع

Department

فعالیت های سیویل
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