
فهرست بهاي رشته

فصل سی و دوم - شبکه هوایی32فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

شبکه هوایی
3300<V<=20000
تعویض فيوز آات اوت

عدد 3201101

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 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 32.00000

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 دوم - شبکه هوایی32فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

شبکه هوایی
3300<V<=20000
تعویض فيوز آات اوت

عدد 3201101

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 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 32.00000

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 دوم - شبکه هوایی32فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

شبکه هوایی
3300<V<=20000

تعویض پایه فيوز آات اوت

عدد 3201102

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 23.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 13 33.00000

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 دوم - شبکه هوایی32فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

شبکه هوایی
3300<V<=20000

تعویض پایه فيوز آات اوت

عدد 3201102

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 23.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 13 33.00000

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 دوم - شبکه هوایی32فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

شبکه هوایی
3300<V<=20000
تعمير آرم و آراس آرم

عدد 3201103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 23.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 13 33.00000

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 دوم - شبکه هوایی32فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

شبکه هوایی
3300<V<=20000
تعمير آرم و آراس آرم

عدد 3201103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 23.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 13 33.00000

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 دوم - شبکه هوایی32فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

شبکه هوایی
3300<V<=20000
تعویض آرم و آراس آرم

عدد 3201104

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 16 16.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 16 26.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 16 36.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 16 46.00000

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 دوم - شبکه هوایی32فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

شبکه هوایی
3300<V<=20000
تعویض آرم و آراس آرم

عدد 3201104

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 16 16.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 16 26.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 16 36.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 16 46.00000

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


