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 "تدبیر و امید"در راستای منویات مقام معظم رهبری و دفاع از برنامه های دولت  :عضو محترم

 میگردد؛ تقدیمجهت رویت مراجعین و کارفرمایان محترم  2959بدینوسیله نرخنامه سال 

 واحد شرح خدمات ردیف
 بهای واحد

 (ریال)

 
2 

دستمزد ساخت سازه فوالدی طبقاتی با اتصاالت جوشی با پالن متعارف ، ستونها با 

 تن 922با وزن   Boxیا  Hتیپ نوع 
kg 20222 

7 
ساخت سازه فوالدی طبقاتی با اتصاالت پیچ و مهره ای با پالن متعارف ، ستونها از 

 تن 922با حداقل وزن  Boxیا  Hنوع  
kg 22222 

9 
دستمزدساخت سازه فوالدی سوله صنعتی بدون نیم طبقه با پالن متعارف و 

 تن 92اتصاالت  پیچ و مهره ای با حداقل وزن 
kg 27222 

0 

 
 kg 9922 طبقه 22سازه فوالدی طبقاتی با اتصاالت جوشی تا دستمزد نصب 

9 

 
 kg 0292 طبقه 77طبقه تا  22دستمزد نصب سازه فوالدی طبقاتی با اتصاالت جوشی از 

6 

 
 kg 7522 طبقه 22دستمزد نصب سازه فوالدی طبقاتی با اتصاالت پیچ و مهره ای تا 

2 

 

 77طبقه تا  22پیچ و مهره ای از  دستمزد نصب سازه فوالدی طبقاتی با اتصاالت

 طبقه
kg 9992 

8 

 
 kg 7722 دستمزد نصب سازه فوالدی سوله صنعتی با پالن متعارف

 kg 7222 طبقه در تهران   22بهای حمل و کرایه جرثقیل نصب سازه فوالدی طبقاتی تا  5

 kg 7922 طبقه در تهران   22بهای حمل و کرایه جرثقیل نصب سازه فوالدی طبقاتی باالتر از  22

  kg 522 بهای حمل و کرایه جرثقیل جهت نصب سوله در تهران 22

هزینه های سندبالست و رنگ های خاص و یا اپوکسی جداگانه بوده و لیکن هزینه های تمیزکاری از نوع فرچه زنی و  -1

 .میکرون در قیمت ها لحاظ گردیده است 05با یکدست رنگ زینک کرومات و ضخامت حداقل رنگ آمیزی 

 .مصالح ارسالی می باشد%  50بوده  و وزن تحویلی کار ساخته شده  به کارفرما %  0میزان پرت آهن آالت حداقل  -2

 .ما میباشد هزینه خرید آهن آالت و پیچ ومهره و تحویل آن در محل کارخانه سازنده بر عهده کارفر -3

 .در خصوص سازه های خاص، رؤیت و بررسی نقشه های سازه الزامی است و مشمول ضریب صعوبت خواهد بود   -0

 .  خالص بوده و شامل کسورات نمی باشد "اعالم شده به صورت کامال بهای -9

 با احترام                                                                                                                   

 مجتبی فیض اربابی                                                                                     

  دبیر و عضو هیات مدیره                                                                                                       
                                                                

                        


