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 واحد
ی

قیمت مجمویعقیمت ف

94.00متر مکعبکند کاری ساحه با امور ایجابی آن1

ابی در کار زیر سلب2 3.00متر مکعببا امور ایجابی آن ( میل متر۲۰)جغل فرش دری

وار و پایه به مارک 3 12.00متر مکعب۲۵۰کانکریت سیخ دار در کار سلب، بیم ،دی

0.20متر مکعب(PCC)کانکریت بدون سیخ4

وار، بیم و پایه5 90.92متر مرب  عقالب بندی در کار سلب، دی

عه سیمنت و ریگ مارک 6 ای داخیل و خارجی ذری واره 100.00متر مرب  ع با امور ایجابی آن1:3پلستر کاری دی

31.90متر مرب  عبا امور ایجابی آن (ایزوگام)عایق رطوبت7

74.22متر مکعبپرکاری ساحه با امور ایجابی آن8

4.00متر انچ6پایپ بی وی یس 9

ن 10 ه90 انچ 6بی وی یس  (بر شیپ )سه ده 2.00عدد درج

2.00عددسانتر متر برای منهول ها (70*70)تهیه و نصب رسپوش چودبی 11

324.50متر مکعبکند کاری ساحه با امور ایجابی آن12

ابی در کار زیر سلب13 14.40متر مکعببا امور ایجابی آن ( میل متر۲۰)جغل فرش دری

7.65متر مکعبAFبرای مودل  (PVC Waste)مواد فلتر 14

وار و پایه به مارک 15 47.00متر مکعب۲۵۰کانکریت سیخ دار در کار سلب، بیم ،دی

1.40متر مکعب(PCC)کانکریت بدون سیخ16

ای وسیط17 واره 7.65متر مکعببلوک کاری در  دی

وار، بیم و پایه18 310.10متر مرب  عقالب بندی در کار سلب، دی

عه سیمنت و ریگ مارک 19 ای داخیل و خارجی ذری واره 344.00متر مرب  ع با امور ایجابی آن1:3پلستر کاری دی

196.50متر مرب  عبا امور ایجابی آن (ایزوگام)عایق رطوبت20

139.00متر مکعبپرکاری ساحه با امور ایجابی آن21

4.00عددAFپایپ کانکریتر تخلیه در مودل 22

ابی کابل: موقیعت پروژه ریاست حوزه دری

ابی کابل جمهوری اسالیم افغانستان لست احجام کاری تصفیه خانه فاضالب حوزه دری
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109.50متر مکعبکندن کاری ساحه  با امور ایجابی ان23

ابی در کار زیر سلب24 8.50متر مکعبسانتر متر با امور ایجابی آن (20)جغل فرش دری

14.18متر مکعبمیل متر (8-10)مواد فلتر سایز25

1.40متر مکعبمیل متر (80-10)مواد فلتر سایز26

6.00متر مکعبمیل متر (20-16)مواد فلتر سایز27

8.50متر مکعب(PCC)کانکریت بدون سیخ 28

ای وسیط29 واره 10.30متر مکعببلوک کای دی

عه سیمنت و ریگ مارک 30 ای داخیل و خارجی ذری واره 50.00متر مرب  ع با امور ایجابی آن1:3پلستر کاری دی

75.50متر انچ4پایپ بی وی یس 31

ن 32 ه90 انچ 4بی وی یس  (بر شیپ )سه ده 35.00عدد درج

18.00عددسانتر متر برای منهول ها (70*70)تهیه و نصب رسپوش چودبی 33

وا کش34 1.00عددکاربن فلتر برای پایپ ه

وا کش بی وی یس 35 15.00متر انچ6پایپ ه

25.00عددزینه پویل ایتیل36

3.00عدد انچ همراه بانصب ، پنل بورد و تمام امور ایجابی آن2پمپ تخلیه فاضالب 37

140.70متر مکعبکندن کاری ساحه با امور ایجابی آن38

ابی در کار زیر سلب منهول ها39 3.47متر مکعببا امور ایجابی آن ( سانتر متر۲۰)جغل فرش دری

 برای پایپ های سیور40
ی

30.04متر مکعببستر سازی ریگ

45.06متر مکعبپر کاری ترنچها با امور ایجابی آن41

ن 42 ه در دراپ منهول ها90 انچ 4بی وی یس  (بر شیپ )سه ده 3.00عدد درج

ه در دراپ منهول ها۴۵زانو خم 43 3.00عدد درج

1.54متر مکعب(PCC)کانکریت بدون سیخ 44

7.00عدد سانتر متر برای منهول ها60تهیه و نصب رسپوش چودبی به قطر 45

132.40متر مرب  عقالب بندی منهول ها46

137.00متر  انچ8پایپ 47

15.53متر مکعب(RCC)کانکریت سیخ دار 48

47.00عددزینه پویل ایتیل49

ه به چاه2پایپ بی وی  یس 50 62.00متر انچ برای تخلیه تانک ذختر

47.00متر مکعبکندن کاری ساحه با امور ایجابی آن51

1.00متر مکعبمیل متر (32-18 )مواد فلتر سایز52

1.00متر مکعبمیل متر (5-18 )مواد فلتر سایز53

18.00عددچک برای چاه های جذبی با امور ایجابی آن54

2.00عدد سانتر متر برای چاه60تهیه و نصب رسپوش چودبی به قطر 55

پایپ، پمپ و رسپوش منهول ها

شبکه فاضالب

ه به چاه های جذبی تخلیه تانک ذختر

ی
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