
    
  
  
  
  
  
  
  
  

 1 از 1 صفحه:

 شرکت مهندسی تَدکار

 براساس پروژه نمونه 1398سال فهرست بهاي با  1399مقایسه فهرست بهاي سال 

 13/01/1399 تاریخ :

 41668000تلفن  11و   8 و 6 و 5 هاي، واحد33تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان هفتم، پالك 

 ر(سافات)برنامه و بودجه کشومشاور و مجري سامانه ملی فهرست بهاي سازمان :  www.tadkar.com دکارشرکت مهندسی تَ

 رشته تاسیسات مکانیکی 

  درصد تغییر   وزن فصل در پروژه نمونه   سرفصل 

 61/6 18/6  لوله هاي فوالدي.فصل اول

 35/4 0/3 فصل سوم.لوله هاي پی.وي.سی 

 26/9 0/9 فصل چهارم لوله هاي پلی اتیلن

 28/0 0/8 فصل ششم.لوله هاي مسی

 43/1 4/1 فصل هفتم.شیرها

 34/3 0/2 هشتم.مفصل انبساطفصل 

 38/4 2/1 فصل نهم.لرزه گیر

 19/6 0/3 فصل یازدهم.صافی

 18/5 3/3  فصل دوازدهم .دیگهاي حرارتی آب گرم

 30/1 1/7 فصل سیزدهم.دیگهاي بخار

 25/9 1/9 فصل پانزدهم.دستگاههاي کنترل واندازه گیري

 51/7 0/3 فصل شانزدهم.آب گرم کن(نفتی و گازي)

 27/7 4/3 فصل هفدهم.رادیاتور

 42/2 19/0 فصل نوزدهم.کانال هوا،دریچه هوا و دودکش

 30/0 0/9 فصل بیستم.هواکش

 52/4 6/4 فصل بیست ویکم.فن کویل،یونیت هیتر

 17/2 0/3 فصل بیست ودوم.کولرآبی

 37/2 3/4 فصل بیست وچهارم.الکتروپمپ

 15/4 1/7 فصل بیست وپنجم.عایق

 5/1 13/8 بیست وهفتم.دستگاههاي مبردفصل 

 34/8 3/4 فصل بیست ونهم.لوازم بهداشتی ،شیرآالت  بهداشتی 

 40/7 0/3 فصل سی ام.وسایل آتش نشانی 

 1/9 1/0 فصل سی ویکم.لوازم آشپزخانه 

 24/3 2/3  فصل سی ودوم.سختی گیر 

 56/8 3/5 فصل سی وسوم.مخازن و مبدلها

 40/9 5/2 وچهارم.بستها،تکیه گاههافصل سی 

 37/6 100/0 رشته تاسیسات مکانیکی 

  مالحظات: 

  ارد. ندهاي این فهرست بها مطابقت مکانیکی براساس یک پروژه نمونه است و الزامآ با همه برآوردها و رشته تاسیسات تغییرات محاسبه شده براي فصل درصد - 

  محاسبه شده است.  1398و  1399هاي  در سال تاسیسات مکانیکیبهاي رشته  ي نمونه فهرستهاي مشابه در پروژهمقادیر ردیف درصدهاي مندرج در جدول باال براساس   - 

 باشد. مینهاي آنها روش درستی بها در دو سال مختلف، از طریق جمع درصد تغییر تک تک ردیف بدیهی است، تخمین درصد تغییر یک فصل و یا رشته فهرست - 

 باشد. هاي عمرانی براي یک رشته فهرست بها میهاي متداول مورد استفاده در عموم پروژهردیفاز تعدادي فهرست مقادیر  ،پروژه نمونه - 

 است.، درصد تغییر محاسبه نشده اشتهندوجود  1398و  1399در سال دار و قیمت مشابه  هاي تاثیرگذار ردیف هایی کهبراي فصل - 

 هایی که درصد تغییر ندارند) محاسبه شده است.هاي حذف شده(فصل، بدون در نظر گرفتن وزن فصلتاسیسات مکانیکی بهاي رشتهبدیهی است، درصد تغییر فهرست  - 


