
فهرست بهاي رشته

 کيلومتر تجهيزات رنگ و عایق۵فصل بيستم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل بيش از 20فصل

١٣٩۴سال  -  (NGL) نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی

شرح واحدکد رديف

 کيلومتر۵حمل بيش از 
W: UP TO 20 TON

M2TR

تن/کيلومتر 2001101

01

TRANSPORT فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت 1 تن، با راننده٢۴تریلی، با ظرفيت 23020302 6002.5 10.00417

ماشين آالتجمع

جمع

TRANSPORTجمع

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

 کيلومتر تجهيزات رنگ و عایق۵فصل بيستم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل بيش از 20فصل

١٣٩۴سال  -  (NGL) نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی

شرح واحدکد رديف

 کيلومتر۵حمل بيش از 
W: UP TO 20 TON

M2TR

تن/کيلومتر 2001101

01

TRANSPORT فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت 1 تن، با راننده٢۴تریلی، با ظرفيت 23020302 6002.5 10.00417

ماشين آالتجمع

جمع

TRANSPORTجمع

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

 کيلومتر تجهيزات رنگ و عایق۵فصل بيستم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل بيش از 20فصل

١٣٩۴سال  -  (NGL) نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی

شرح واحدکد رديف

 کيلومتر۵حمل بيش از 
W:   >20-50   TON

M2TR

تن/کيلومتر 2001102

02

TRANSPORT فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت 1تریلی کمر شکن با راننده23020303 16003 10.00187

ماشين آالتجمع

جمع

TRANSPORTجمع

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

 کيلومتر تجهيزات رنگ و عایق۵فصل بيستم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل بيش از 20فصل

١٣٩۴سال  -  (NGL) نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی

شرح واحدکد رديف

 کيلومتر۵حمل بيش از 
W:   >20-50   TON

M2TR

تن/کيلومتر 2001102

02

TRANSPORT فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت 1تریلی کمر شکن با راننده23020303 16003 10.00187

ماشين آالتجمع

جمع

TRANSPORTجمع

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


