
فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3601101

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

1 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3601101

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

1 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعمير

PD Meter باز و بستن درپوش

دستگاه 3601102

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 13.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

2 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعمير

PD Meter باز و بستن درپوش

دستگاه 3601102

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 13.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

2 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعمير

شماره انداز مكانيكی

عدد 3601105

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

3 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعمير

شماره انداز مكانيكی

عدد 3601105

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

3 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعویض

برد الكترونيكی

عدد 3601201

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 10.5 20.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

4 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعویض

برد الكترونيكی

عدد 3601201

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 10.5 20.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

4 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعویض

قطعات دوار داخلی

عدد 3601203

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 16 16.00000

نفر/ساعت 1.067کارگر نيمه فنی کارهای برق و ابزار دقيق18091402 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

5 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعویض

قطعات دوار داخلی

عدد 3601203

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 16 16.00000

نفر/ساعت 1.067کارگر نيمه فنی کارهای برق و ابزار دقيق18091402 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

5 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعویض
گير بكس

عدد 3601204

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 16 16.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

6 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعویض
گير بكس

عدد 3601204

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 16 16.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

6 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعویض

شماره انداز مكانيكی

عدد 3601205

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

7 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تعویض

شماره انداز مكانيكی

عدد 3601205

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

7 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تنظيم

برد الكترونيكی

عدد 3601301

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

turbine meter
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3602101

45

8 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

positive displacement
تنظيم

برد الكترونيكی

عدد 3601301

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

turbine meter
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3602101

45

8 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3602101

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

9 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3602101

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

9 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تعمير

-

دستگاه 3602103

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

10 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تعمير

-

دستگاه 3602103

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

10 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تعمير

شماره انداز مكانيكی

عدد 3602105

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

11 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تعمير

شماره انداز مكانيكی

عدد 3602105

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

11 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تعویض

برد الكترونيكی

عدد 3602201

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 10.5 20.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

12 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تعویض

برد الكترونيكی

عدد 3602201

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 10.5 20.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

12 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تعویض
توربين

دستگاه 3602204

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

13 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تعویض
توربين

دستگاه 3602204

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

13 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تعویض

شماره انداز مكانيكی

عدد 3602205

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

14 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تعویض

شماره انداز مكانيكی

عدد 3602205

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

14 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تنظيم

برد الكترونيكی

عدد 3602301

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

coriolis meter
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3603101

45

15 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

turbine meter
تنظيم

برد الكترونيكی

عدد 3602301

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

coriolis meter
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3603101

45

15 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

coriolis meter
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3603101

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

16 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

coriolis meter
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3603101

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

16 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

coriolis meter
تعویض

برد الكترونيكی

عدد 3603201

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

17 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

coriolis meter
تعویض

برد الكترونيكی

عدد 3603201

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

17 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

coriolis meter
تعویض

ترانسميتر الكترونيكی

دستگاه 3603202

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

set - stop valve
تعمير

برد الكترونيكی

دستگاه 3604101

44

18 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

coriolis meter
تعویض

ترانسميتر الكترونيكی

دستگاه 3603202

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

set - stop valve
تعمير

برد الكترونيكی

دستگاه 3604101

44

18 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop valve
تعمير

برد الكترونيكی

دستگاه 3604101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

19 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop valve
تعمير

برد الكترونيكی

دستگاه 3604101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

19 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop valve
تعمير

set - stop valve

عدد 3604103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

20 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop valve
تعمير

set - stop valve

عدد 3604103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

20 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop valve
تعویض

برد الكترونيكی

دستگاه 3604201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

set - stop counter
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3605101

45

21 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop valve
تعویض

برد الكترونيكی

دستگاه 3604201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

set - stop counter
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3605101

45

21 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop counter
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3605101

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

22 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop counter
تعمير

برد الكترونيكی

عدد 3605101

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

22 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop counter
تعمير

set - stop counter باز و بستن

دستگاه 3605102

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

23 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop counter
تعمير

set - stop counter باز و بستن

دستگاه 3605102

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

23 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop counter
تعمير

set - stop counter

دستگاه 3605103

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

24 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop counter
تعمير

set - stop counter

دستگاه 3605103

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

24 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop counter
تعویض

برد الكترونيكی

عدد 3605201

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

25 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ36فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

set - stop counter
تعویض

برد الكترونيكی

عدد 3605201

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

25 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد


