
ف
دی

ر

متره کل پروژهمتره یک بلوکواحدشرحفصل
قیمت واحد 

مصالح

قیمت واحد 

شن و سیمان

قیمت واحد 

دستمزد
متراژ زیر بنا(تومان)هزینه کل هزینه تمام شده

قیمت مترمربع 

(تومان)زیربنا 
توضیحات

3874,6440040,00040,000185,760,00023,2327,996مترمکعبخاکبرداری و تسطیح

62.5750145,000015,000160,000120,000,00023,2325,165تنبتن مگر

193623,23200190,000190,0004,414,080,00023,232190,000متر مربعدستمزد اجرای اسکلت

83248998,97614,0000014,00013,985,664,00023,232602,000کیلو گرممیلگرد

160019,200200,00000200,0003,840,000,00023,232165,289تنC 25بتن 

0023,2320عددآزمایشگاه

15488185,8565,200005,200966,451,20023,23241,600عددبلوک سیمانی معمولی

3091.237,09463,000015,00078,0002,893,363,20023,232124,542متر طول متر5  و طول میانگین 25تهیه و ساخت تیرچه با خرپا 

1211,45225,000022,00047,00068,244,00023,2322,938متر طول60 و ارتفاع 40کرسی چینی با بلوک سیمانی  تو پر  با عرض 

136416,36823,0003,00019,00045,000736,560,00023,23231,705متر مربع10دیوار با سفال 

152018,24019,0003,00019,00041,000747,840,00023,23232,190متر مربع7دیوار با سفال 

6107,32025,0003,00019,00047,000344,040,00023,23214,809متر مربع15دیوار با سفال 

7208,64015,00003,00018,000155,520,00023,2326,694متر مربع جهت دیوارهای پیرامونی12 سانتی با حد اقل دانسیته  3پلی استایرن 

435052,20011,000018,00029,0001,513,800,00023,23265,160متر مربع سانتی متر2/5گچ و خاک با ضخامت حد اقل 

1920=16*30*160019,20017,00004,00021,000403,200,00023,23217,3554کیلو گرمچارچوب دربهای داخلی از نوع فرانسوی

6476804,50060,00064,50049,536,00023,2322,132کیلو گرمنصب چارچوب دربهای داخلی

111013,32020,00004,00024,000319,680,00023,23213,760کیلو گرمنعل درگاه  با اتصال  به سقف  برای پنجره ها و دربهای داخلی

9680116,16020,00004,00024,0002,787,840,00023,232120,000کیلو گرمنبشی کشی جان پناه و وال پست

5606,72021,00004,00025,000168,000,00023,2327,231کیلو گرم  سنگین8*4قوطی نما زیر نما در پیلوت  با ابعاد 

129015,48078,0006,000115,000199,0003,080,520,00023,232132,598متر مربع درجه یک  با چهار طرف نما31*7 نما خارجی با استفاده از آجر پالک با ابعاد 

3444,12821,00004,00025,000103,200,00023,2324,442کیلو گرم سانتی متری با رعایت ضوابط آتش نشانی70تهیه و اجرای نرده نما در تراس با ارتفاع 

 میلی متری با رنگ کوره  برای چهار طرف نما و خرپشته  و لب پنجره ها 2فالشینگ  نما با ورق 

 سانتی متر22/5 با عرض 
97711,72418,00003,50021,500252,066,00023,23210,850کیلو گرم

680081,6003,500003,500285,600,00023,23212,293متر طول مقررات ملی ساختمان13  استاندارد طبق مبحث PVC 20لوله 

2252,7004,200004,20011,340,00023,232488متر طول مقررات ملی ساختمان13  استاندارد طبق مبحث PVC 25لوله 

607205,100005,1003,672,00023,232158متر طول مقررات ملی ساختمان13  استاندارد طبق مبحث PVC 40لوله 

112102,000,00000102,000,0001,224,000,00023,23252,686بلوکسیم کشی و کابل کشی

11224,000,0000024,000,000288,000,00023,23212,397بلوککلید و پریز و مینیاتوری ایرانی استاندارد

11212,000,0000012,000,000144,000,00023,2326,198بلوکچراغ ها  ایرانی استاندارد

دستمزد عملیات سیم کشی و کابل کشی ، کلید و پریز و مینیاتوری ایرانی استاندارد ، چراغ ها  

ایرانی استاندارد
1120070,000,00070,000,000840,000,00023,23236,157بلوک

11240,000,00004,000,00044,000,000528,000,00023,23222,727بلوکاعالم حریق  ایرانی استاندارد

 موتورخانه آسانسور  سربندی به طور کامل  ایرانی 01تابلو برق مشاعات   ، تابلو کنتوری و 

استاندارد
11228,747,736013,357,27642,105,012505,260,13823,23221,748بلوک

11216,500,00001,600,00018,100,000217,200,00023,2329,349بلوک اینچ ایرانی مرغوب استاندارد  به همراه گوشی4/3آیفون رنگی 

1122,500,000002,500,00030,000,00023,2321,291حلقهچاه ارت

  گریل دار حمام  حمام مطابق با ضوابط اتش نشانی  ایرانی 15*15تهیه و نصب هواکش 

استاندارد گریل دار حمام
1619270,000040,000110,00021,120,00023,232909عدد

112100,00040,000140,0001,680,00023,23272عدد  اتاقک آسانسور مطابق با ضوابط اتش نشانی  ایرانی استاندارد30*30تهیه و نصب هواکش 

 جهت سیستم اعالم حریق مطابق با ضوابط اتش نشانی  ایرانی 40*40تهیه و نصب هواکش 

استاندارد
112600,00060,000660,0007,920,00023,232341عدد

11243,000,000013,000,00056,000,000672,000,00023,23228,926بلوکلوله کشی آب سرد و گرم آب مصرفی بهداشتی به روش انشعابی بدون کلکتور

11270,000,00017,000,00087,000,0001,044,000,00023,23244,938بلوکلوله کشی آب سرد و گرم سیستم گرمایش به روش انشعابی بدون کلکتور

11268,500,0006,500,00075,000,000900,000,00023,23238,740بلوکلوله کشی گالوانیزه شامل  آب مصرفی و  کلیه تجهیزات سیستم آتش نشانی

16192450,000085,000535,000102,720,00023,2324,421عددکنتور آب فرعی

3313,97218,00004,00022,00087,384,00023,2323,761کیلو گرمشاسی کشی منابع آب

112950,0000250,0001,200,00014,400,00023,232620عدد لیتری پلی اتیلن سه الیه درجه یک ایرانی  به همراه اتصاالت1500مخزن ذخیره آب 
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اسکلت

2245,500,0000500,0006,000,000144,000,00023,2326,198عدد لیتری پلی اتیلن سه الیه درجه یک ایرانی  به همراه اتصاالت4500مخزن ذخیره آب 

2245,500,000005,500,000132,000,00023,2325,682عددپمپ آب و اتصاالت آب مصرفی و آتش نشانی به همراه اتصاالت

 استاندارد مطابق مقررات ملی ساختمان به همراه نصب pvcلوله کشی فاضالب و آب باران  

ساپورت و  بست گالبی یا کمر بندی
11280,000,000012,000,00092,000,0001,104,000,00023,23247,521بلوک

18=6*12144120,0000175,000295,00042,480,00023,2321,8293متر به طور کامل80چاه جذبی  آب سطحی به همراه طوقه چینی و گوم گذاری  با گوم 

842.610,111105,000024,000129,0001,304,344,80023,23256,144متر طول1"لوله کشی گاز 

72.887480,000019,00099,00086,486,40023,2323,723متر طول1/2"لوله کشی گاز 

48=16*4857680,000012,00092,00052,992,00023,2322,2813عدد1"شیرآالت سایز 

1619245,000012,00057,00010,944,00023,232471عدد1/2"شیرآالت سایز 

1127,000,00001,200,0008,200,00098,400,00023,2324,236بلوککلکتور گاز

1619200200,000200,00038,400,00023,2321,653واحدهزینه نقشه و نظام مهندسی و بیمه و تعاونی با تایدیه دو مرحله

 سانتی متر  با میانگین 2/5شیب بندی بام با استفاده از فوم بتون  و پالستر رویه به ضخامت 

 سانتی متر  به همراه کروم بندی به همراه ماهیچه12ضخامت 
3804,560200,0000100,000300,0001,368,000,00023,23258,884متر مربع

1551,86000160,000160,000297,600,00023,23212,810متر مکعبفوم بتن طبقات

4805,76006,50012,00018,500106,560,00023,2324,587متر مربعپالستر محافظ ایزوگام سرویسهای بهداشتی و آشپز خانه و تراس

4505,40030,00005,00035,000189,000,00023,2328,135متر مربع سانتی متر برگشت روی دیوار30ایزوگام بام فویلدار و خرپشته به همراه پرایمر  و با ارتفاع 

 سانتی متر برگشت روی 30ایزوگام سرویسها و آشپزخانه و تراس به همراه پرایمر  و با ارتفاع 

دیوار
4805,76030,00005,00035,000201,600,00023,2328,678متر مربع

331.523,9786,50003,0009,50037,793,28023,2321,627متر مربعقیر سرویسها و آشپزخانه و تراس

2102,520120,000040,000160,000403,200,00023,23217,355متر مربعتاسیسات کانال کولر دمپر دار دو طرفه با رنگ استاتیک

48=16*4857670,000025,00095,00054,720,00023,2322,3553عدددریچه و کالف چوبی کولر  دمپر دار دو طرفه با رنگ استاتیک با نبشی فابریک و نخ نسوز

تیغه چینی داکت بام و دستگاه پله و دور درب آسانسور و پشت نما لکه گیری واحدها و تیغه 

چینی تکمیلی واحدها
112005,000,0005,000,00060,000,00023,2322,583بلوک

415049,8002,500020,00022,5001,120,500,00023,23248,231متر مربعسفید کاری

1161,392010,00030,00040,00055,680,00023,2322,397متر مربعپالستر بدنه زیر و رو  جان پناه بام و خرپشته

16192170,000070,000240,00046,080,00023,2321,983عددکاسه توالت نیم گود درجه یک

32=16*3238460,000030,00090,00034,560,00023,2321,4882عدد سانتی متری دو بر ابزار4سنگ پادری 

1882,2561,200,0000130,0001,330,0003,000,480,00023,232129,153متر مربعA  لوالیی یراق آالت ترک با گرید upvcدرب و پنجره 

1882,256110,000015,000125,000282,000,00023,23212,138متر مربعشیشه دوجداره استاندارد کارخانه ای به همراه گاز آرگون

64=16*6476830,000020,00050,00038,400,00023,2321,6534عددضد زنگ و رنگ چارچوب دربهای داخلی

8009,60022,00003,00025,000240,000,00023,23210,331متر طول میلی متر20 سانتی متر با ضخامت 7قرنیز از نوع  پلی استایرن  به ارتفاع 

32384800,000080,000880,000337,920,00023,23214,545عددHPLدرب چوبی داخل با شبکه داخلی هانیکام اتاق خواب 

64768180,000060,000240,000184,320,00023,2327,934عددیراق آالت مربوط به دربهای چوبی به همراه نصب استاندارد ایرانی

PVC با روکش 32384800,000060,000860,000330,240,00023,23214,215absعدددرب چوبی سرویس از نوع ضد آب

161923,500,0000250,0003,750,000720,000,00023,23230,992عدد2/20درب ضد سرقت با یراق و نصب به ارتفاع 

90010,80021,00006,50027,500297,000,00023,23212,784کیلو گرمدرب فلزی انباریها و اتاق پمپ با رنگ و نصب با استاندارد و ضوابط آتش نشانی

1301,56021,00006,50027,50042,900,00023,2321,847کیلو گرمدرب  فلزی خرپشته و اتاقک آسانسور با رنگ و  نصب با استاندارد و ضوابط آتش نشانی

1201,44021,00006,50027,50039,600,00023,2321,705کیلو گرم عدد1با رنگ و نصب با استاندارد و ضوابط آتش نشانی به تعداد  (البی)درب  فلزی ورودی بلوک 

6722,000,0000150,0002,150,000154,800,00023,2326,663عدددرب دود بند با رنگ استاتیک مطابق ضوابط آتش نشانی

1150.8813,81168,00012,00040,000120,0001,657,267,20023,23271,336متر مربع40*25کاشی بدنه واحدها مرغوب ایرانی درجه ایرانی  با ابعاد 

1216.9614,60475,00012,00040,000127,0001,854,647,04023,23279,832متر مربع50*50سرامیک کف واحدها مرغوب استاندارد درجه ایرانی  با ابعاد 

302.853,63475,00012,00040,000127,000461,543,40023,23219,867متر مربع30*60کاشی بدنه دستگاه پله مرغوب استاندارد درجه ایرانی  با ابعاد 

27.8833575,00012,00040,000127,00042,489,12023,2321,829متر مربع30*60کاشی بدنه البی همکف مرغوب استاندارد درجه ایرانی  با ابعاد 

1772,12475,00012,00040,000127,000269,748,00023,23211,611متر مربع درجه یک ایرانی60*30سرامیک بدنه پارکینگ با ابعاد 
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اسکلت

2112,53265,00012,00040,000117,000296,244,00023,23212,752متر مربع درجه یک ایرانی60*30سرامیک بدنه انباریها و اتاق پمپ با ابعاد 

50600120,000020,000140,00084,000,00023,2323,616متر مکعببلوکاژ پارکینگ و اتاق پمپ و البی همکف

276.833,32230,00012,00030,00072,000239,181,12023,23210,295متر مربع پارکینگ40*40موزاییک 

38.646330,00012,00035,00077,00035,666,40023,2321,535متر مربع انباریها30*30موزاییک 

37.4325449150,00012,00065,000227,000101,966,13023,2324,389متر مربع سانتی متر3سنگ پله مرمریت درجه یک با ضخامت حداقل 

15.0180120,00012,00065,000197,00035,396,17223,2321,524متر مربعسنگ پیشانی پله

26312120,00012,00065,000197,00061,464,00023,2322,646متر مربعسنگ پاگرد پله

60720120,00012,00065,000197,000141,840,00023,2326,105متر مربعسنگ کف البی طبقات و همکف

 طبق ظوابط آتش 1/10نرده راه پله و نرده خرپشته و پله استخری با رنگ از نوع قوطی با ارتفاع 

نشانی
6357,62021,00008,00029,000220,980,00023,2329,512کیلو گرم

1802,160135,000030,000165,000356,400,00023,23215,341متر مربع میلی متر با نوار تیپ و بتونه9گچ برگ پیش ساخته استاندارد ایرانی  با ضخامت حد اقل 

65780100,000020,000120,00093,600,00023,2324,029متر مربع سانتی متر13 با عرض pvcسقف کاذب سرویس ها از نوع 

122.191,466012,00030,00042,00061,583,76023,2322,651متر مربعپالستر زیر  و رو چاله  و اتاق بازدید آسانسور

190022,80017,00003,00020,000456,000,00023,23219,628کیلو گرم استاندارد  به همراه بیس پلیتIPEآهن کشی آسانسور 

112180,000,00000180,000,0002,160,000,00023,23292,975دستگاه نفره  به همراه استاندارد6 توقف 5تهیه، نصب و اجرای آسانسور 

11200180,000,000180,000,0002,160,000,00023,23292,975مقطوعهزینه کرایه حمل و تخلیه و بارگیریهزینه های حمل19

161921,000,0000200,0001,200,000230,400,00023,2329,917ستتهیه و نصب شیر آالت  اهرمی و دوش و اتصاالت

16192300,000060,000360,00069,120,00023,2322,975عددتهیه و نصب روشویی و اتصاالت

16192250,000060,000310,00059,520,00023,2322,562عددفالش تانک

1619216,000,0000750,00016,750,0003,216,000,00023,232138,430دستگاهپکیج بدون رادیاتور

0021,6720واحدهزینه خرید انشعابات آب، برق و گاز دیده نشده استهزینه انشعابات24

0021,6720مترمربعتخفیف دیده نشده است% 50هزینه های نظام مهندسی با فرض نظام مهندسی25

0021,6720مترمربعتخفیف دیده نشده است%50هزینه پروانه با فرض پروانه26

3,280,072

تومان3,760,688

تومان3,958,619

قیمت تمام شده پس از محاسبه بیمه و مالیات 

هزینه های کارگاهی و بدون سود سازنده% 5با احتساب 

71,085,717,360  :(تومان)جمع کل خالص 
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سقف کاذب16

پله

23
شیرآالت و لوازم 

بهداشتی

15

آسانسور
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