
مالحظاتجمع کلجمع جزءواحدشرح عملیاتنقل از ردیف

فصل اول

16/6016/60مترطولایجاد شیار در سطوح بنایی01028

010212
 به ازای هر 010208اضافه بهاء به ردیف 

سانتیمتر اضافه به سطح مقطع
20×4×4/15332

9/7959/80مترمکعبتخریب بنایی های با مصالح غیرهزینه ای010402

0240مترمربع(موزائیک)برچیدن فرش کف 010501

010505
برچیدن کاشی و سرامیک و تراشیدن 

چسباننده در صورت لزوم
0115/5متر مربع

300مترمربعتراشیدن اندودگچی010508

221/40مترمربعتراشیدن و زحمی کردن اندید شمالی010509

5عددبرچیدن درب و پنجره آلومینیومی010713

10عددبرچیدن درب و پنجره فلزی010701

010801
برچیدن سینک ظرفشویی یا دستشویی، 

توالت فرنگی، فالش تانک
3عدد

2عددبرچیدن توالت شرقی010802

6مترطولبرچیدن لوله فلزی آب باران010803

96مترطولبرچیدن لوله کشی آب همراه متعلقات010804

10عدد، پنکهسقفیبرچیدن چراغ 010809

34عددبرچیدن کلید و پریز010810

تغییرات: موضوعشرکت بهساز مشاور ایده پایدار: مشاور

:تاریخ:دستگاه نظارت

1: صفحه:پیمانکار

فرم خالصه متره

خالصه متره
تغییرات ساختمان سازمانی: پروژهسرپرستی امور شعب بانک ملی استان سیستان و بلوچستان: کارفرما

: نماینده کارفرما :نماینده نظارت :نماینده پیمانکار



مالحظاتجمع کلجمع جزءواحدشرح عملیاتنقل از ردیف

4عددبرچیدن شیرآالت بهداشتی010814

24مترمکعبتخریب بتن غیرمسطح010405

عملیات خاکی یا دست: فصل دوّم

020102
پی کنی و کندن زمین محل پی ستونها و 

محل لوله فاضالب جدید
54/60مترمکعب

10مترمکعب1/20حفر میله چاه تا قطر 020301

10مترمکعبحفر کوره و انباره020303

20401

بارگیری و حمل با وسیله دستی خطر و 

 متر مصالح حاصل از 20فرغون و حمل تا 

تخریب و خاکبرداری چاه

193/60مترمکعب

کارهای فوالدی با میلگرد: فصل هفتم

070202

تهیه و خم کردن و کارگذاشتن میلگرد 

 میلیمتر با سیم 18 تا 12 به قطر آچار

پیچی الزم

94/80کیلوگرم

34کیلوگرمتهیه انکربولت070611

بتن درجا: فصل هشتم

080107
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی 

 مکاپاسکال30شسته یا شکسته با مقاومت 
3/15مترمکعب

0/5مترمکعبتهیه و اجرای بتن مگو080102

090102
 یا چند تیرآهن با 2تهیه و ساخت ستون از 

ورق تقویتی
311/36کیلوگرم

 2: صفحه:پیمانکار

منزل سازمانی چابهار: پروژهسرپرستی امور شعب بانک ملی استان سیستان و بلوچستان: کارفرما

تغییرات: موضوعشرکت بهساز مشاور ایده پایدار: مشاور

:تاریخ:دستگاه نظارت

فرم خالصه متره

خالصه متره

: نماینده کارفرما :نماینده نظارت :نماینده پیمانکار



مالحظاتجمع کلجمع جزءواحدشرح عملیاتنقل از ردیف

090228
از دو یا چند تیر  (پل)تهیه و ساخت تیر 

سقف بتنیآهن با ورق های 
396کیلوگرم

090701
تهیه و ساخت قطعات فوالدی و نصب داخل 

(بیس پلیت)بتن 
98/125کیلوگرم

فصل یازدهم

111201

 با 10Cچینی با آجر و بلوک تا سطح مقطع 

مالت سیمان به همراه دوغاب ریزی پشت 

آجر

155مترمربع

110201
 1/5آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت 

آجر با مالت ماسه و سیمان
1/75مترمکعب

1/75مترمکعباضافه بها ردیف قبل برای کار در داخل چاه110826

عایق کاری رطوبتی: فصل سیزدهم

130201
عایق کاری رطوبتی با دو قشر قیر و یک 

الیه گونی برای سرویس ها
28مترمربع

262/5مترمربع(ایزوگام)عایق کاری رطوبتی بام 130202

فصل شانزدهم

160کیلوگرمتهیه و ساخت چارچوب درب آهنی160101

285کیلوگرمتهیه و ساخت درب و پنجره آهنی160102

180کیلوگرمPVCتهیه و ساخت نرده پنجره 160105

166کیلوگرمتهیه و ساخت زیرسازی سقف کاذب16024

3: صفحه:پیمانکار

خالصه متره
منزل سازمانی: پروژهسرپرستی امور شعب بانک ملی استان سیستان و بلوچستان: کارفرما

تغییرات: موضوعشرکت بهساز مشاور ایده پایدار: مشاور

:تاریخ:دستگاه نظارت

فرم خالصه متره

: نماینده کارفرما :نماینده نظارت :نماینده پیمانکار



مالحظاتجمع کلجمع جزءواحدشرح عملیاتنقل از ردیف

20کیلوگرمتهیه و نصب کف خواب سرنامدان160305

160309
تهیه و نصب درپوش لوله بخاری تهیه و 

نصب توری سیمی گالوانیزه
5عدد

4/20مترمربعپشه گیر، نصب توری سیمی درون قابها

کارهای آلومینیومی: فصل هفدهم

تهیه و ساخت و نصب درب و پنجره 

آلومینیوم
135کیلوگرم

اندود: فصل هیجدهم

180201
شمیشه گیری سطوح قائم و سقف با مالت 

خاک یا گچ
300مترمربع

180202
 2/5اندود گچ و خاک دیوار به ضخامت 

سانتیمتر برای سطوح قائم
190مترمربع

110مترمربعاندود گچ و خاک زیر سقفها180203

190مترمربعسفیدکاری دیوارها180215

110مترمربعسفیدکاری زیر سقف ها180216

155مترمربعزخمی کردن روی سطوح بتنی180301

180902
تهیه و نصب صفحات گچی روکش دار 

...کناف با کسر و
220مترمربع

مترمربعتهیه و اجرای بطانه جهت درزبندی کناف180911

4: صفحه:پیمانکار

خالصه متره
منزل سازمانی: پروژهسرپرستی امور شعب بانک ملی استان سیستان و بلوچستان: کارفرما

تغییرات: موضوعشرکت بهساز مشاور ایده پایدار: مشاور

:تاریخ:دستگاه نظارت

فرم خالصه متره

: نماینده کارفرما :نماینده نظارت :نماینده پیمانکار



مالحظاتجمع کلجمع جزءواحدشرح عملیاتنقل از ردیف

180912
تهیه و اجرای مواد برای پرداخت روی 

صفحات گچی کناف
120مترمربع

کارهای چوبی: فصل نوزدهم

31/60تهیه و نصب کالف چوبی درب190214

190302
 برای 7×7تهیه و ساخت شبکه به ابعاد 

درب چوبی
31/60

190412
 درب از تخته وش یکردیتهیه و نصب و ب

MDF
m2  73 =72/57مترمربع

190603
دستمزد قایلمه ای کردن درب چوبی به 

ازای هر متر طول قابلمه
30مترطول

75مترطولتهیه و نصب فتیله چوبی190605

190802
تهیه مصالح و طبقه بندی تقسیماتی داخل 

کمد دیواری
34مترمربع

m2  7/5مترمربعMDFتهیه و نصب قرنیز 190108

کاشی و سرامیک: فصل بیستم

200126
تهیه و نصب کاشی سرامیکی لعابدار با یا 

بدون لعاب روی سطوح قائم
75مترمربع

200336
تهیه و نصب کاشی سرامیکی روی سطوح 

افقی
m2 110مترمربع

موزائیک: فصل بیست و یکم

130تهیه و اجرای موزائیک حیاط210514

6: صفحه:پیمانکار

خالصه متره
منزل سازمانی: پروژهسرپرستی امور شعب بانک ملی استان سیستان و بلوچستان: کارفرما

تغییرات: موضوعشرکت بهساز مشاور ایده پایدار: مشاور

:تاریخ:دستگاه نظارت

فرم خالصه متره

: نماینده کارفرما :نماینده نظارت :نماینده پیمانکار
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سنگ بلوک: فصل بیست و دوم

32مترمربع؟؟؟تهیه و نصب سنگ بلوک 220113

220320
تهیه و نصب سنگ بلوک مرمریت سفید 

کف پنجره ها
1/40مترمربع

220602
اضافه بهاء نسبت به ردیف های تهیه و 

نصب سنگ بلوک
32

شیشه: فصل بیست و چهارم

240401
تهیه و نصب شیشه های میلیمتری 

بازتاباننده به رنگ طالیی
13/68مترمربع

13/70مترمربع میلیمتری6تهیه و نصب شیشه 240402

240410
اضافه بهاء درصورتی که رنگی غیر از هر 

رنگ طالیی
27/34مترمربع

13/70مترمربعلبه سازی شیشه به همراه پرداخت آن240105

13/70مترمربعتهیه و چسب سیلیکون240709

13/70مترمربعتهیه بطانه جهت نصب شیشه240710

240716
اضافه بهاء نصب شیشه درصورتیکه به 

صورت دوجداره
13/70

رنگ آمیزی: فصل بیست و پنجم

20مترمربعآماده سازی و زنگ زدایی تیرآهن250101

250304
تهیه و اجرای کارهای فلزی روی رنگ 

روغنی
24مترمربع

44مترمربعاجرای ضد زنگ روی تیرآهن و دربها250324

7: صفحه:پیمانکار

خالصه متره
منزل سازمانی: پروژهسرپرستی امور شعب بانک ملی استان سیستان و بلوچستان: کارفرما

تغییرات: موضوعشرکت بهساز مشاور ایده پایدار: مشاور

:تاریخ:دستگاه نظارت

فرم خالصه متره

: نماینده کارفرما :نماینده نظارت :نماینده پیمانکار
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300مترمربعاجرای رنگ یلولتیک دیوارها و سقف250502

کارهای عملیات خاکی با ): فصل سی ام

(ماشین

192/3مترمکعبجابجایی خاک و مصالح از تخریب030404

0340701
بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا 

 متر100
192/30مترمکعب

030702
بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا 

 متر500
4772/8×192/30مترمکعب

9/51826/85×192/3مترمکعب کیلومتر10 تا 500از 030703

203846×192/3مترمکعب کیلومتر30 تا 10از 030704

8: صفحه:پیمانکار

خالصه متره
منزل سازمانی: پروژهسرپرستی امور شعب بانک ملی استان سیستان و بلوچستان: کارفرما

تغییرات: موضوعشرکت بهساز مشاور ایده پایدار: مشاور

:تاریخ:دستگاه نظارت

فرم خالصه متره

: نماینده کارفرما :نماینده نظارت :نماینده پیمانکار


