
خوست                                                                                                      اداره میل تنظیم امور آب: والیت 

ی تاسیسات آب : ولسوایل  مرکز                                                                                             ریاست عمویم  خدمات انجنیر

کوندی                                                                                              ریاست رسوی وپروژه سازی تاسیات آب : قریه 

انهار وتحکیمات , دیوار استنادی                                                                                   آمریت طرح ودیزاین بند : نوع پروژه 

1399/4/22: تاری    خ 

                             

مالحضات ) قیمت مجمویع 
ی

(افغان  واحد به
ی

)قیمت ف
ی

(افغان مقدار واحد مشخصات کار شماره

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

میباشد (Demobilation)اجرای پروژه ودیموبالیزشن
1

7765 m3 .کندنکاری ولیول کاری تهداب ساحه ساختمان در زمین قسم سوم  با امور ایجابی آن تحت نظر انجنیر نظارت کننده   2

239 m3
 سانتی مترمطابق نقشه همراه با امورات ایجابی و تائیدی انجنیر 12تهیه و ریخت جغل سنگ پارچه در تهداب دیواربه ضخامت 

.نظارت کننده پروژه
3

159 m3 4   با امورات ایجابی  تحت نظر انجنیر نظارت کننده100کانکریت شیفته زیر دیوار ها مارک  

5874 m3
 با امور ایجابی آن سنگ باید کوهی ومستحکم بوده  پاک وعاری از گرد وخاک باشد 1:4 سنگ کاری دیوار  با مصالح  نسبت 

.تحت نظر انجنیر نظارت کننده 
5

4230 m2 .با امورات ایجابی تحت نظر انجنیر نظارت کننده  (1 :2 )هنگاف کاری روی سنگ کاری با نسبت   6

40 m3 7  نسبت  با امورات ایجابی  تحت نظر انجنیر نظارت کننده200کانکریت بدون سیخ سر دیوار ها مارک  

360 m . سانتی متر که توسط کارک پرکاری می شود مطابق دیزاین وتائیدی انجنیر نظارت کننده3درز نشستی با ضخامت  8

4683 m3 نظر انجنیر نظارت کننده.پر کاری عقب دیوار ها از خاک کنده شده با تپک کاری  وامور ایجابی آن تحت    9

1 LS . انحراف آب های ساختمانی وتخلیه آب تهداب  10

8 تست . متر مکعب  یک تست اخذ گردد 25تست کانکریت  توسط البراتوار در هر  11

قیمت مجموعی به افغانی

0 قیمت مجمویع ینه: ترتیب کننده انجنیر زرم

20 انجنیر احمد شجاع: برریس کنندهانجنیر  محمدحسن: چک کننده 

                                                              بر آورد احجام کاری 


