
 برآورد اوليه اجراي پروژه انتقال برق به سايت مركز دفن پسماند چرمشهر

 

  شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران  ١٣٩٧سال  ٢فهرست بهاي سرمايه اي ويرايش   :نام فهرست بها   پروژه انتقال برق مديريت پسماند شهرداري ورامين  :نام پروژه 

  سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين  :كارفرما   اداره برق منطقه ورامين  :ناظر اجراي طرح 

               

  

  واحد  كد كاال  شرح كاال  رديف
تعداد 

  اوليه

تعداد 

  ثانويه

قيمت واحد 

  كاال

قيمت واحد 

  عمليات

قيمت واحد 

  ماشين آالت
  وضعيت

وضعيت 

  متمم
  جمع

  ٣,٠٣٥,٧٠٠    ن - پ   ٧,١٠٠  ١٠,٢٠٠  ٣٢٠,٠٠٠  ٩  ٠  عدد  ٣٦٠٠١٥٤٠٤  ولتكيلو  ٢٠كانكتور ارت موقت سيم روكشدار   ١

٢  
BO75   با كاور ) كابل به كابل ( كانكتور ارتباط خط

  ولتكيلو  ٢٠كانكتور سيم روكشدار 
  ٥,٨٠٣,٢٠٠    ن - پ   ٢,٩٠٠  ٤,٢٠٠  ١٥٤,١٠٠  ٣٦  ٠  عدد  ٣٦٠٠١٥٦٠١

٣  
BO75   با كاور ) سيم به كابل ( كانكتور ارتباط خط

  ولتكيلو  ٢٠كانكتور سيم روكشدار 
  ٧١١,٣٠٠    ن - پ   ٢,٩٠٠  ٤,٢٠٠  ٢٣٠,٠٠٠  ٣  ٠  عدد  ٣٦٠٠١٥٦٠٣

  ٣١,٢٠٦,٠٠٠    ن - پ   ٨,٢٠٠  ١٤,٨٠٠  ٧٢٠,٠٠٠  ٤٢  ٠  عدد  ٢٦٢٠١٢١٠٣  ولتكيلو  ٢٠سيم روكشدار ) ٣٥-٧٠(كلمپ انتهائي   ٤

٥  
 ٢٠سيم روكشدار ) ٣٥-١٥٠(باندينگ مقره سيليكوني 

  ولتكيلو 
  ١٠,٦٢٠,١٠٠    ن - پ   ١,٣٠٠  ٢,٩٠٠  ١٦٩,٩٠٠  ٦١  ٠  عدد  ٢٤٠١٣١٥٢١

٦  

 ولتكيلو  ٢٠ارتباط سر كابل يا شبكه جديد به شبكه 

          كنسول و مقره به صورت خط موجود همراه با بستن

  )گرم هر سه فاز ( 

  ٤,٠٦٤,٧٧٠    ن - پ   ٢,٧١٢,٤٧٠  ١,٣٥٢,٣٠٠  ٠  ١  ٠  عدد  ١٠٠٠٠٠٢١٣

٧  
جرقه  PAD) ولتكيلو  ٢٠سيم روكشدار ( مقره كششي 

  گير
  ٤,٠٤٦,٤٠٠    ن - پ   ٨,٢٠٠  ١١,٤٠٠  ٤٣٠,٠٠٠  ٩  ٠  عدد  ١٧٠٢٢٢٣١٨

  ٣١٧,٦٥٩,٥٠٠    ن - پ   ٢,٢٠٠  ٤,٥٠٠  ٩٠,٠٠٠  ٣٢٨٥  ٠  متر  ٦٨٣٠١٧٠١٦  ٧٣با مقطع  ولتكيلو  ٢٠سيم مينك آلومينيوم روكشدار   ٨

٩  
تسمه گالوانيزه گرم سوراخكاري شده ( حائل كنسول 

٧٠٠*٥٠*٥(  
  ١٥,٩٥٧,٧٠٠  كاهشي  ن - پ   ٧,١٠٠  ٣٢,٢٠٠  ١٤٠,٠٠٠  ٨٩  ٩٢  عدد  ٢٦١٠١٦١٠٩

  ٧,٠٩٦,٤٠٠    ن - پ   ٩٦,٧٠٠  ١٧٧,٤٠٠  ١,٥٠٠,٠٠٠  ٤  ٤  عدد  ١٢١٠٠٠٨٠٦  )٧گالوانيزه گرم ازنبشي نمره ( متري  ٢/٤٤كنسول افقي   ١٠

  ٣١,٦٣٤,٤٠٠  كاهشي  ن - پ   ٤٨,٢٠٠  ٨٥,٠٠٠  ٦٢٠,٠٠٠  ٤٢  ٦٦  عدد  ٧٢١٠٠٧٨٠٠  مقره سيليكون را بر كششي  ١١

  ٧,٤٠٣,٤٠٠    ن - پ   ١,٣٠٠  ١,٣٠٠  ٧١,٤٣٤  ١٠٠  ١٠٠  عدد  ٢٣١٠٣٧١٠٢  )گالوانيزه –ميليمتر (  ١٦*٣٠٠پيچ و مهره (   ١٢

  ٠٠/٤٣٩,٢٣٨,٨٧٠  :مجموع اين دستور كار                                                                                                                    ٠٠/١,٧٩٧,٣٤٨,٩٧٥  :مجموع كل دستور كار هاي پروژه 

  

 هوايي لتكيلو و ٢٠توسعه و احداث شبكه : كار شرح دستور 



 برآورد اوليه اجراي پروژه انتقال برق به سايت مركز دفن پسماند چرمشهر

 

  شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران  ١٣٩٧سال  ٢فهرست بهاي سرمايه اي ويرايش   :نام فهرست بها   مديريت پسماند شهرداري ورامين پروژه انتقال برق  :نام پروژه 

  سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين  :كارفرما   وراميناداره برق منطقه     :كارفرما 

  

  

  تعداد اوليه  واحد  كد كاال  شرح كاال  رديف
تعداد 

  ثانويه

قيمت واحد 

  كاال

قيمت واحد 

  عمليات

قيمت واحد 

  ماشين آالت
  وضعيت

وضعيت 

  متمم
  جمع

  ١,٦٣٥,٠٤٥    ن - پ   ١,٣٠٠  ١,٣٠٠  ١٠٦,٤٠٣  ١٥  ١٥  عدد  ٢٣١٠٢١٤٠٠  )گالوانيزه  –ميليمتر (  ١٦*٤٥٠پيچ و مهره   ١٣

  ٩٨٤,٤٠٠    ن - پ   ٦٠٠  ٦٠٠  ٩,٥٠٠  ٩٢  ٩٢  عدد  ٢٣١٠٠١٧٠٢  )گالوانيزه  –ميليمتر (  ١٢*٤٠پيچ و مهره   ١٤

١٥  
كامپ ( كلمپ آلومينيومي انتهائي چهار پيچه 

  )تفنگي سيم گير
  ٠  كاهشي  ن - پ   ١,٣٠٠  ٤,٢٠٠  ٣٧٦,٠٠٠  ٠  ٣٩  عدد  ٢٦٢٠١١٥٠٠

١٦  
ركاب گيرنده يا ( مراه پين مربوطه ه شيكل به

  )يو شكل 
  ٢,٤١٥,٠٠٠  افزايشي  ن - پ   ١,٥٠٠  ٨,٠٠٠  ٤٨,٠٠٠  ٤٢  ٣٩  عدد  ٢٦٢٠٠٣٥٠٧

  ١,٤٦٨,٣٢٠  افزايشي  ن - پ   ١,٢٠٠  ١,٢٠٠  ٣٢,٥٦٠  ٤٢  ٣٩  عدد  ٢٦١٠٠٠٨٠٦  مهره چشمي  ١٧

  ٢٥٥,٦٠٠    ن - پ   ١٠٠  ١٠٠  ٨٥,٠٠٠  ٣  ٣  عدد  ٦٧١٠٠١٥٠٨  آمپري ١٠ ولتكيلو  ٢٠فيوز سيمي   ١٨

١٩  
( كات اوت فيوز جهت يك فاز سيليكوني 

  بدون الم) پليمري 
  ١٢,٧٠٤,٤٠٠    ن - پ   ٧٠,٧٠٠  ١٦٤,١٠٠  ٤ ,٠٠٠,٠٠٠  ٣  ٣  عدد  ٦٧٤٠٠٤٧٠٥

  ١٨٣,٤٠٧,٠٠٠    ن - پ   ١,٣٠٧,٩٠٠  ١,٦٧٢,٨٠٠  ١٥ ,٣٦٠,٠٠٠  ١٠  ١٠  عدد  ١٢٠٠٠٢١٩٨  ١٢/٦٠٠پايه بتوني چهار گوش   ٢٠

٢١  

آماده سازي نصب پايه بتوني چهارگوش با 

: متر شامل ١٢كيلوگرم و ارتفاع  ٦٠٠كشش 

  چاله ، بتون ، سنگ الشه و حمل خاك مازاد

  ١٢,٨٩١,٧٢٠    ن - پ   ١٦١,٢٤٠  ٦٤٦,٩٣٢  ٤٨١,٠٠٠  ١٠  ١٠  عدد  ١٠٠٠٠٠١٧٩

  ٤٧,٣٣٨,٢٠٠    ن - پ   ٦٧,٣٠٠  ١٥٩,٨٠٠  ٩٠٠,٠٠٠  ٤٢  ٤٢  عدد  ١٢١٠٠١١٠١  متري ١/٥كنسول افقي   ٢٢

  ٥٨,٠٣٥,٦٠٠  كاهشي  ن - پ   ٨,٧٠٠  ٣٢,٢٠٠  ٦٥٠,٠٠٠  ٨٤  ٨٨  عدد  ٧٢١٠٠٣٣٠٠  مقره سوزني سيليكون رابر  ٢٣

٢٤  
ميل مقره راس تير مخصوص مقره هاي 

  سيليكون رابر
  ٩,٥٩٣,٦٠٠  افزايشي  ن - پ   ٤٢,٤٠٠  ٥٤,١٠٠  ٢٠٣,٣٠٠  ٣٢  ٣١  عدد  ٣٠٠٠٨٧٦٠١

  ١٥٣,٣٣٨,٥٠٠    ن - پ   ١,٤٤٠,٥٠٠  ١,٩١٥,٠٠٠  ١٨,٥٥٠,٠٠٠  ٧  ٧  عدد  ١٢٠٠٠٢٢٩٥  ١٢/٨٠٠پايه بتوني چهارگوش   ٢٥

  :مجموع كل دستور كار هاي پروژه 
مجموع اين                                                                                                                                           ٠٠/١,٧٩٧,٣٤٨,٩٧٥

  :دستور كار 
٠٠/٩٣٢,٨٥٦,٤١١  

  كيلو وات هوايي ٢٠ث شبكه توسعه و احدا: شرح دستور كار 



 برآورد اوليه اجراي پروژه انتقال برق به سايت مركز دفن پسماند چرمشهر

 

  

  

  

               

   

  واحد  كد كاال  شرح كاال  رديف
تعداد 

  اوليه

تعداد 

  ثانويه

قيمت واحد 

  كاال

قيمت واحد 

  عمليات

قيمت واحد 

  ماشين آالت
  وضعيت

وضعيت 

  متمم
  جمع

٢٦  

آماده سازي نصب پايه بتوني چهارگوش با 

: متر شامل  ١٢كيلوگرم و ارتفاع  ٨٠٠كشش 

  چاله ، بتون ، سنگ الشه و حمل خاك مازاد

  ٩,٥٥٠,١٥٦    ن -پ   ١٦٨,٧٨٠  ٦٧٩,٥٢٨  ٥١٦,٠٠٠  ٧  ٧  عدد  ١٠٠٠٠٠١٨٠

  ١٣٨,٩٩٤,٢٠٠    ن -پ   ١,١٧٨,٠٠٠  ١,٥٥٥,٨٠٠  ١٢,٧١٠,٠٠٠  ٩  ٩  عدد  ١٢٠٠٠٢٠٠٧  ١٢/٤٠٠پايه بتوني چهارگوش   ٢٧

٢٨  

آماده سازي نصب پايه بتوني چهارگوش با 

: متر شامل  ١٢كيلوگرم و ارتفاع  ٤٠٠كشش 

  چاله ، بتون ، سنگ الشه و حمل خاك مازاد 

  ١٠,٩٧٩,٠٢٨    ن -پ   ١٥٣,٩٣٢  ٦١٥,٩٦٠  ٤٥٠,٠٠٠  ٩  ٩  عدد  ١٠٠٠٠٠١٧٨

  ٠  كاهشي  ن -پ   ١٦,٠٠٠  ١١,٧٠٠  ٢٤,٧٠٠  ٠  ٣٠  عدد  ٢٤٠١٣١٠١٠  جهت يك فاز) الين گارد( از موارد   ٢٩

٣٠  
كيلو  ٢٠نج پيچه پكلمپ آلومينيومي انتهائي 

  ولت
  ٠  كاهشي  ن -پ   ١,٣٠٠  ٤,٢٠٠  ٤٢٦,٠٠٠  ٠  ٣  عدد  ٢٦٢٠١٢٣٠١

  :مجموع كل دستور كار هاي پروژه 
مجموع اين دستور كار                                                                                          ٠٠/١,٧٩٧,٣٤٨,٩٧٥

:  
٠٠/۶٣٩۶۶١,٠٨٢,٨٢٩,٦٣٩  

  

  

  

  

  شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران  ١٣٩٧سال  ٢فهرست بهاي سرمايه اي ويرايش   :نام فهرست بها   مديريت پسماند شهرداري ورامين پروژه انتقال برق  :نام پروژه 

  سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين  :كارفرما   برق منطقه ورامين اداره    :كارفرما 

 هوايي ولتكيلو  ٢٠ث شبكه توسعه و احدا: شرح دستور كار 



 برآورد اوليه اجراي پروژه انتقال برق به سايت مركز دفن پسماند چرمشهر

 

  توسعه و احداث  پست هوايي: شرح دستور كار  

  ١٣٩٧سال  ٢فهرست بهاي سرمايه اي ويرايش   :نام فهرست بهاء  پروژه انتقال برق مديريت پسماند شهرداري ورامين  :نام پروژه

  سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين  :كارفرما  اداره برق منطقه ورامين  :اجراي طرح ناظر

  واحد  كدكاال  شرح كاال  رديف
تعداد 

  اوليه

تعداد 

  ثانويه

قيمت واحد 

  كاال

قيمت واحد 

  عمليات

  قيمت واحد

  ماشين آالت
  جمع  وضعيت متمم  وضعيت

  ٣٤٠/٣٠٢    ن -پ  ١٠٠  ١٠٠/٣٧  ٥٨٠/٦٣  ٣  ٠  عدد  ٢٦٢٠٠٠٣١٥  كلمپ  S-70-70  سايز   ١

  ١  ١ عدد  ١٢٠٠٠٠٣٩٠ 600/9پايه بتوني چهار گوش   ٢
٠٠٠/٣٣٠/

١٠  
  ٨٠٠/٧١٧/١٢    ن -پ  ٠٠٠/٩٣٠  ٨٠٠/٤٥٧/١

٣  
چهارگوش شامل  600/9آماده سازي نصب پايه بتوني 

  چاله ، بتون ،سنگ الشه و حمل خاك مازاد
  ٦٤٤/٩٧٢    ن -پ  ٤٩٢/١٤٣  ١٥٢/٤٧٨  ٠٠٠/٣٥١  ١  ١ عدد  ١٠٠٠٠٠٢٠٤

٤  

كيلو ولت به صورت  20ارتباط ترانس هوايي به شبكه 

خط گرم بستن ارتباط از كات اوت به برفگير و ارتباط به 

  )هرسه فاز(شبكه و كاورينگ بوشينگ و برفگيرها

  ٠  كاهشي  ن -پ  ٨٠٠/١٦٠/٢  ٩٨٠/٠٨٠/١  ٠  ٠  ١ عدد  ١٠٠٠٠٠٢١٢

  ٠    ن -پ  ٠  ٠  ٠  ٥  ٥ عدد  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٠٠*٣٠*٥تسمه   ٥

  ٠٠٠/٣١٠/٤    ن -پ  ٦٠٠/١٢٧  ٦٠٠/١٩٦  ٨٠٠/٨٣٠/١  ٢  ٢ عدد  ١٢١٠٠٠٨٠٧  )٧گالوانيزه گرم از نبشي نمره (متري  ٣كنسول افقي (  ٦

  ١٥٠/٦٧٣/٧    ن -پ  ٥٠٠/٣٠٦  ٩٠٠/٨٢٨  ٧٥٠/٥٣٧/٦  ١  ١ عدد  ١٧١٠١١٩٠٢  كيلوگرم ١٢٧سكوي كامل ترانس با گالوانيزه گرم حدود   ٧

  ٨٠٠/٦٣٦    ن -پ  ٣٠٠/١  ٣٠٠/١  ٠٠٠/٧٧  ٨  ٨  عدد  ٢٣١٠٣٦٨٠٦  )گالوايزه -ميليمتر( ١٦*٣٥٠پيچ و مهره   ٨

  ٣٤٠/٧٤٠    ن -پ  ٣٠٠/١  ٣٠٠/١  ٤٣٤/٧١  ١٠  ١٠ عدد  ٢٣١٠٣٧١٠٢  )گالوايزه -ميليمتر( ١٦*٣٠٠پيچ و مهره   ٩

  ٧١٦//٨٥٠    ن -پ  ٣٠٠/١  ٣٠٠/١  ٨٧٥/١١٦  ٦  ٦ عدد  ٢٣١٠٣٧٢٠٩  )گالوايزه -ميليمتر( ١٦*٥٠٠پيچ و مهره   ١٠

  ٦٨٠/٤٩    ن -پ  ٢٠٠/١  ٦٠٠/١٤  ٨٨٠/٣٣  ١  ١ عدد  ٢٦١٠٠٠٦١٩٧  )ميليمتر گالوانيزه  ٤٠*٥ابعاد تسمه (اتريه  ١١

١٢  
  )كم تلفات(آ هوايي- و-كا ٣١٥ترانسفورماتور 

  ١  ١ عدد  ٦٥١٠٠٠٢٥٣٧
٦٨٨/٧٢٥/

٥٥٥  
  ٧٨٨/٠٧٨/٥٦٤    ن -پ  ١٠٠/٦٣٩/١  ٠٠٠/٧١٤/٦

١٣  
به ضخامت  ميليمتر و ١١٠لوله پلي اتيلن فشار قوي به قطر 

  ميليمتر ٣.٥
٨١٠/٩٧١/١      ٣٠٠/٣  ٤٠٠/١٠  ٣٩٠/٢٠٥  ٩  ٩    ٤١٠٠٠٠٣١٢  

  ٢٠٢/١٧٠/٥٩٤  :مجموع اين دستور كار          ٩٧٥/٣٤٨/٧٩٧/١  :مجموع كل دستور كارهاي پروژه



 برآورد اوليه اجراي پروژه انتقال برق به سايت مركز دفن پسماند چرمشهر

 

  

  

  ١٣٩٧سال  ٢فهرست بهاي سرمايه اي ويرايش   :نام فهرست بهاء  پروژه انتقال برق مديريت پسماند شهرداري ورامين  :نام پروژه

  سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين  :كارفرما  اداره برق منطقه ورامين  :ناظر اجراي طرح

  واحد  كدكاال  شرح كاال  رديف
تعداد 

  اوليه

تعداد 

  ثانويه

قيمت واحد 

  كاال

قيمت واحد 

  عمليات

  قيمت واحد

ماشين 

  آالت

  جمع  وضعيت متمم  وضعيت

١٤  
ميليمتر و به ضخامت  ٦٣لوله پلي اتيلن فشار قوي به قطر 

  ميليمتر
  ٤٨٠/٢٤٣    ن -پ  ٣٠٠/٣  ٧٠٠/٨  ١٦٠/٦٩  ٣  ٣  عدد  ٤١٠٠٠٠٣٠٦

  ٤٠٠/٧٠٤/١٢    ن -پ  ٧٠٠/٧٠  ١٠٠/١٦٤  ٠٠٠/٠٠٠/٤  ٣  ٣ عدد  ٦٧٤٠٠٤٧٠٥  بدون الم)پليمري(كات اوت فيوز جهت يك فاز سيليكوني   ١٥

١٦  

 ٥/٥پك كامل كاورينگ ترانسفور ماتورهاي هوايي شامل 

متر سيم  ١٣با عايق بيست كيلو ولت ،  ٥٠مسي نمره متر سيم 

، سه عدد كلمپ  ٧٥/٣٠مينك با عايق بيست كيلو عايق سايز 

  خط گرم سه ع

  ٤٠٠/٢٥١/٣    ن -پ  ٣٠٠/٢٠٩  ٥٠٠/٣٨٥  ٦٠٠/٦٥٦/٢  ٠  ١ عدد  ٧٤١٠٠٢٤٩٨

١٧  PVC  ٩٣٤/٧٨٠/١٤    ن -پ  ٧٠٠/٨  ٩٠٠/٢٢  ٠١٨/٢٠٣  ٦٣  ٦٣ عدد  ٦٨٣٠١٦١٠٠  ١*١٨٥كابل زميني آلومينيومي  

١٨  XLPE  ٠  كاهشي  ن -پ  ٢٠٠  ٩٠٠/٢  ٠٠٠/١٢٦  ٠  ١ عدد  ٦٨٠٠٠٠٦٨٤  با روكش ١*٥٠سيم هوايي مسي  

  ٦٠٠/٢٥٥    ن -پ  ١٠٠  ١٠٠  ٠٠٠/٨٥  ٣  ٣ عدد  ٦٧١٠٠١٥٠٨  امپري ١٠كيلو ولت  ٢٠فيوز سيمي   ١٩

  ٦٠٠/٥٧٥/٣    ن -پ  ٥٠٠  ٩٠٠/٨  ٠٠٠/٢٤٦  ١٤  ١٤ عدد  ٦٩١٠٠٢٨٠٢  ١٨٥كابلشوي بي متال نمره   ٢٠

٢١  
كيلو آمپر با قطع  ١٠كيلو ولت جهت يك فاز  ٢٠برفگير 

  كننده
  ٤٠٠/٢٠٤/١٤    ن -پ  ٧٠٠/٧٠  ١٠٠/١٦٤  ٠٠٠/٥٠٠/٤  ٣  ٣  عدد  ٧٣٠٠٠٠١٩٢

  ٠  كاهشي  ن -پ  ٦٠٠/٤  ٦٠٠/٤  ٦٠٠/٩٣  ٠  ٣ عدد  ٧٤١٠٠٢٤٩٩ كيلوولت٢٠، ٧٥/٣٠بي ام تي سايز .كاور عايق برقگير تي   ٢٢

  ١  ١ عدد  ٦٦٧٠١٤١٠٧  آمپر يا ضعيف ٤٠٠تابلو اندازه گيري   CTو كليد فشار   ٢٣
٠٠٠/٠٠٠/

٤١  
  ٤٠٠/٣٨٦/٤٣    ن -پ  ٧٠٠/٦٦١  ٧٠٠/٧٢٤/١

  ٦٤٠/٦٥٨    ن -پ  ٣٠٠/١  ٣٠٠/١  ٧٣٠/٧٩  ٨  ٨ عدد  ٢٣١٠١٣٧٠٩  )گالوايزه -ميليمتر( ١٤*٤٥٠پيچ و مهره   ٢٤

  ٩٥٦/٧٦٨/٦٩٣  :كار مجموع اين دستور          ٩٧٥/٣٤٨/٧٩٧/١  :مجموع كل دستور كارهاي پروژه



 برآورد اوليه اجراي پروژه انتقال برق به سايت مركز دفن پسماند چرمشهر

 

  

  هواييتوسعه و احداث  پست : شرح دستور كار

  ١٣٩٧سال  ٢فهرست بهاي سرمايه اي ويرايش   :نام فهرست بهاء  پروژه انتقال برق مديريت پسماند شهرداري ورامين  :نام پروژه

  سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين  :كارفرما  اداره برق منطقه ورامين  :ناظر اجراي طرح

  واحد  كدكاال  شرح كاال  رديف
تعداد 

  اوليه

تعداد 

  ثانويه
  قيمت واحد كاال

قيمت واحد 

  عمليات

  قيمت واحد

  ماشين آالت
  جمع  وضعيت متمم  وضعيت

٢٥  

آمپر بدون سي تي و با  ٢٥تابلوي اندازه گيري 

بدون كليد فشار ضعيف (كليد مينياتوري 

  ١كنتور  ١٢٥) اتوماتيك 

  ٩٠٠/٥٣٧/٦    ن -پ  ١٠٠/٣٧٩  ٨٠٠/٩٥٨  ٠٠٠/٢٠٠/٥  ١  ١  عدد  ٦٦٧١٠٣٣٦٩

٢٦  
چند رشته اي جهت سيستم  ٧٠سيم فوالد نمره 

  ارتينگ
  ٠٠٠/٤٥٠/٢    ن -پ  ٥٠٠/١٠  ٠٠٠/٧  ٥٠٠/٥٢  ٣٥  ٣٥ عدد  ٣٦١٠٠١٢٢١

٢٧  
سيستم آرتينگ به روش   BEبهمراه صفحه 

  بنتونيت گالوانيزه
  ٠٠٠/٥٢٠/٦    ن -پ  ٥٠٠/٤٠٧  ٥٠٠/٤٠٧  ٠٠٠/٤٤٥/٢  ٢  ٢ عدد  ١٧٠٣١٢١١٢

٢٨  
متر (حفر چاه نول در زمين و پر نمودن آن 

  )طول
  ٩٦٠/٨٥٠/٦    ن -پ  ٨٨٨/١٨١  ٢٠٨/٥٠٣  ٠  ١٠  ١٠ عدد  ١٠٠٠٠٠٠٤٥

٢٩  
سايز  ٧٠تا  ٣٥كلمپ آلومينيومي  دو پيچه 

  كوچك
  ٤٢٠/١٣٨  كاهشي  ن -پ  ٣٠٠/١  ٩٠٠/٢  ٠١٠/٦٥  ٢  ٢ عدد  ٢٦٢٠٠٩٤٠٨

  ٢٠٠/٤٦٣    ن -پ  ٢٠٠/٥  ٧٠٠/١٥  ٠٠٠/٣٧  ٨  ٨ عدد  ٢٢١٠٠٠٩٠١  ٥*٣٠*٣٠٠بست گالوانيزه لوله از تسمه   ٣٠

  ٤٠٠/١١٧    ن -پ  ٢٠٠/١  ٢٠٠/١  ٠٠٠/١١٥  ١  ١ عدد  ٦٩٠٠١٨٠٠٠  ٧٠تا  ٣٥كلمپ بي متال نمره   ٣١

  ٥٠٠/٤٧٠/١    ن -پ  ٢٠٠/٤  ٩٠٠/١١  ٠٠٠/٢٧٨  ٥  ٥  عدد  ٦٨٣٠٠٠٧٠١  ١*٥٠كابل فشار ضعيف پرتودورمسي   ٣٢

  ٠٠٠/٤٤٧  كاهشي  ن -پ  ٥٠٠  ٢٠٠/٤  ٠٠٠/٤٠  ١٠  ١٠ عدد  ٦٩١٠٠٤٢٠١ ٥٠كابلشوي پرسي مسي نمره   ٣٣

  ٩٠٠/٩٤    ن -پ  ٥٠٠  ٤٠٠/٧  ٠٠٠/٨٧  ١  ١ عدد  ٦٩١٠٠٤١٠٣ ٧٠كابلشوي پرسي مسي نمره   ٣٤

٣٥  
آماده سازي مسير بين دو چاه ارت دور و 

  نزديك ترانسفورماتور هوائي
  ٠٠٠/١٩٨/٢    ن -پ  ٩٠٨/١٨  ٩٩٢/٧٠  ٠٠٠/٢٠  ٢٠  ٢٠ عدد  ١٠٠٠٠٠٤٨٦

  ٣٣٦/٥١٩/٧١٤  :مجموع اين دستور كار          ٩٧٥/٣٤٨/٧٩٧/١  :مجموع كل دستور كارهاي پروژه



 برآورد اوليه اجراي پروژه انتقال برق به سايت مركز دفن پسماند چرمشهر

 

  

 

 

 جمع هزينه هاي اجراي پروژه: شرح دستور كار                         

 

 

  ١٣٩٧سال  ٢فهرست بهاي سرمايه اي ويرايش   :نام فهرست بهاء  پروژه انتقال برق مديريت پسماند شهرداري ورامين  :نام پروژه

  مديريت پسماند شهرداري ورامينسازمان   :كارفرما  اداره برق منطقه ورامين  :ناظر اجراي طرح

  مجموع دستور كار  شرح دستور كار  رديف

  ٦٣٩/٨٢٩/٠٨٢/١  كيلوولت هوائي ٢٠توسعه و احداث شبكه   ١

  ٣٣٦/٥١٩/٧١٤  توسعه و احداث پست هوايي  ٢

  ٩٧٥/٣٤٨/٧٩٧/١  مجموع


