مترٌ يبرآيرد  :تراش ي ريکص آسفالت خیابان امام(حذفاغل میذان عذالت تامیذان جًان)
فُرست بُای پایٍ رضتٍ  :راٌ ،راٌ آَه ي باوذ فريدگاٌ
ضمارٌ ردیف
101010

ضرح عملیات
تراضیذن َر وًع آسفالت ياساس قیری با ماضیه

غفحٍ یک
سال99

فػل ايل :عملیات تخریب
ياحذ

بُای ياحذ

مقذار

بُای کل

متر مربع

00011

00111

00100110111

مخػًظ آسفالت تراش يبار گیری بٍ ضخامت تا
3ساوتیمتر بٍ طًل بیص از 500متر

جمع فػل بذين ضرایب

فُرست بُای پایٍ رضتٍ :راٌ ،باوذ فريدگاٌ يزیرسازی راٌ آَه
ضمارٌ ردیف

ضرح عملیات

001010

تُیٍ مػالح ي اجرای اوذيد با قیر امًلسیًن کاتیًویک

فػل پاوسدٌ:آسفالت

310/200/000

سال99

ياحذ

بُای ياحذ

مقذار

بُای کل

کیلوگرم

00011

00111*1/6

00006810111

 CRSبا حذاقل قیر باقیماوذٌ  60درغذ در آزمایص
تقطیر.

001610

تُیٍ ياجرای بته اسفالتی با سىگ ضکستٍ از مػالح

متر مربع

01011

00111*0

0000001110111

ريدخاوٍ ای ،ي قیر مىاسب از ردٌ عملکردی PGبرای
قطر آستر (بیىذر)َ،رگاٌ داوٍ بىذی مػالح  0تا 25
میلمیمتر باضذ ،بٍ ازای َر ساوتی متر ضخامت
آسفالت

001600
001010

تُیٍ ي اجرای ماسٍ آسفالتی از مػالح ريدخاوٍ ای بٍ

ازای َر ساوتی متر ضخامت آسفالت در غًرت ویاز

مترمربع

000811

00111*0

0000000110111

متر مربع

0011

00111*0

06000110111

اضافٍ بُا بٍ ردیف 150603ي 150612بابت استفادٌ از
سىگ کًَی بٍ جای مػالح ريدخاوٍ ای

001810

کسر بُا بٍ ردیف فًق بابت کسر َر 0.1کیلًگرم

متر مربع

-0661

---------------

------------------

قیرمػرفی در َر متر مربع آسفالت بٍ ازای َر
ساوتیمتر ضخامت (کسر  0.1کیلًگرم بٍ تىاسب
محاسبٍ می ضًد)

جمع بذين ضرایب

8،574،280،000

مترٌ يبرآيرد :تراش ي ريکص آسفالت خیابان امام حذ فاغل میذان عذالت تا جًان
فُرست بُای پایٍ رضتٍ :راٌ ،باوذ فريدگاٌ يزیرسازی راٌ آَه
شماره

 :غفحٍ دي
فػل بیست:حمل يوقل

واحد

شرح عملیات

بهای واحد

سال 99
بهای کل

مقدار

ردیف
200507

حمل بٍ دپً مػالح حاغل از تخریب (آسفالت واضی از تراش)

200516

حمل مػالح سىگی (کًَی)آسفالت از محل معذن تا محل تًلیذ

متر

4990

46،107،600

22000*0/03*14

مکعب_کیلومتر
متر

4990

69،161،400

22000*0/05*9

مکعب_کیلومتر

آسفالت مازاد بریک کیلًمتر

+22000*0.02*9

200517

حمل آسفالت از محل تًلیذآسفالت تا محل اجرا،مازاد بر کیلًمتر

متر

5990

267،513،400

22000*0/05*29

مکعب_کیلومتر
+22000*002*29

200606

حمل قیر خالع با تاوکر دي جذارٌ مازادبر30کیلًمتر

تن-کیلومتر

3150

22000*0/07*2/2*0/05*270

144،074،700

200608

حمل قیر محلًل يامًلسیًن مازاد بر کیلًمتر

تن -کیلومتر

3460

22000*0/6*270

12،331،440

1000

جمع بذين ضرایب

539،188،540

غًرت مالی
فػل

عىًان فػل

مبلغ فػل

1

عملیات تخریب

310/200/000

15

آسفالت

8/574/280/000

20

حمل يوقل

539/188/540
جمع بذين ضریب

جمع کل با اعمال ضرایب

9/423/668/540

100/000/000=12/350/769/100تجُیس ي برچیذن کارگاٌ9/423/668/540*1.3+

