
 مجموع احجامواحداتمشخصاتنمبر
قیمت فی واحد 

مربوط
مجموع قیمت

1
شامل قیمت تمام امورات از قبیل انتقال پرسونل ، وسایل ، وسایط ، تاسییس دفتر : موبالیزیشن 

میباشد (Demobilation)ساحوی ودیگر امورات جهت اجرای پروژه ودیموبالیزشن
LS1.00

2
کندن کاری وهموار کاری تهداب در زمین سخت وناهموار و آماده سازی ساحه  با امور ایجابی 

.آن مطابق نقشه و مشخصات تخنیکی
M

31439.00

3
 با تمام امور ایجابی آن مطابق نقشه و مشخصات تخنیکی  1:4سنگ کاری بامصالح به نسبت 

باید صورت گیرد
M

31885.00

4
 انتقال خاک اضافی ، پاککاری ساحه و پرکاری با کیفیت درجاهای ضرورت با امورایجابی آن 

.مطابق نقشه و مشخصات تخنیکی در جلو وعقب دیوارها از مواد کندنکاری انجام گردد
M

3240.00

5

، طوریکه اندازه بافت  (1*2*1)گبیون کاری با کیفیت عایل از نوع مکفری  باکسهای به اندازۀ  

کت قرار دادی بوده با 12جایل آن از   سانتی متی بزرگتی نباشد و تست های مربوطه آن بدوش شر

.امور ایجابی آن مطابق نقشه و مشخصات تخنییک قابل تطبیق میباشد
M

3101.00

6

اکم سازی و آب دیه کانکریت  به : 200کانکریت هوادار بدون سیخ با مارک  تهیه ، ریخت ، متی

کت قراردادی با تمام امور ایجابی  شمول قالب بندی و تست های مربوطه به کانکریت بدوش شر

.مطابق نقشه ، مشخصات تخنییک و تائیدی انجیتر نظارت کننده 
M

39.00

M سانتی متر نوع پی وی سی10با قطر Schedule 40 طبق weep holeتهیه و جابجایی 7
320.00

LS1.00با امورات ایجابی آن (80*60)نصب لوحه سنگ از سنگ مرمر 8

(محمودی)انجنیر ذبیح هللا :برآورد کننده 

:نوت

قریه سلیمان خیل شگی ولسوالی چپرهار والیت ننگرهار:    موقعیت پروژه 

سنگ کاری با مصالح سمنتی:    نوعیت مواد ساختمان 

مجموع قیمت تخمینی پروژۀ چکدم سلیمان خیل به افغانی

.مجموع حجم انتقال خاک اضافی و پاک کاری ساحه حاصل تفریق مجموع کندنکاری ومواد ساختمانی است که جای بیشتر کندنکاری را اشغال نموده است

چکدم قریه سلیمان خیل جهت جمع آوری آب باران:    نام چکدم

   نمبر ثبت

(شمس)کنترول کننده انجنیر شمس الرحمان 

ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب 
تاسیسات آب  سروی و دیزاین ریاست

آمریت طرح و دیزاین بند، انهار و تحکیمات 


