
 به نام خدا

 ساختمانی شهرستان اقلید پیشنهادی انجمن صنفی کارگران  1401نرخ حقوق و دستمزد برقکاری در سال 
 

ف
دی

ر
 

 )تومان(قیمت  واحد شرح کار

 40.000 زیربنا اجرای کامل تاسیسات برق ساختمان بر حسب متر  1

 5600 زیر بنا  سیم کشی ارت  2

 72.000 زیربنا تجاری  اجرای کامل تاسیسات برق ساختمان 3

 12.800 عدد زدن گردبر داخل کناف  4

 16.800 عدد در گچ با راویز  برزدن گرد 5

 18.400 عدد تعویض باز کردن و بستن کلید و پریز  6

 44.800 عدد به باال با لوله کشی و سیم کشی  90نصب چراغ های توکار از قطر  7

 136.000 عدد دون جوشکاری نصب هواکش سه فاز در ابعاد متعارف ب 8

 96.000 ساعت تعمیرات در محدوده شهری  9

 112.000 عدد لوله گذاری سیم کشی درب برقی با نصب پریز و فیوز داخل تابلو  10

 96.000 عدد ت داخل تابلو و خط بندی اسپیللوله گذاری و سیم کشی  11

 400.000 عدد و پنل دم دربی و دو قفل بازکن مجزا ون با دنصب آیف 12

 48.000 عدد نصب سقفی سنسوردار  13

 128.000 عدد نصب فتوسل با کنتاکتور مونتاژ 14

 64.000 عدد متر( 3تا ارتفاع  ای قیفی)سولهنصب چراغ های  15

 96.000 عدد متر(  3االی ارتفاع بنصب چرا های قیفی )سوله ای  16

 توافقی  توافقی توافقی  جازنی  17

 72.000 عدد بی )بازدید یاتاقان ، بازدید پوشال، تسمه ، شناور و روغنکاری( کولر آسرویس  18

 72.000 عدد بازدید پوشال  19

 32.000 عدد تعویض یاتاقان  20

 40.000 عدد تعویض پمپ آبی کولر  21

 5500 عدد بتن گچ سیمان از هرگونه شی  جعبه کشش پاک سازی هر قوطی یا 22

 160.000 عدد کارفرما با برزنت خاری ی وسایل با نصب کولر آب 23

 208.000 عدد نصب کولر آبی کامل وسایل با کارفرما برزنت طوقی  24

 12.800 مترطول   5×10الی  5×6کابل کشی جهت آسانسور با لوله  25

 144.000 عدد خشک کن داخل حمام و روشویی نصب  26

 32.000 عدد ولت  220شاخه ای  LEDب صن 27

 48.000 عدد ولت  12شاخه ای  LEDنصب  28

 32.000 عدد نصب قالب لوستر  29

 48.000 عدد تعویض قفل زنجیری آیفون   30

 48000 عدد آمپر  32تعویض فیوز مینیاتوری تک پل  تا  31

 64.000 عدد آمپر  63تا  40تعویض فیوز مینیاتوری تک پل از  32

 64.000 عدد آمپر  32 اتعویض فیوز مینیاتوری دو پل ت 33

 80.000 عدد آمپر  63تا  40تعویض فیوز مینیاتوری دو پل از  34

 104.000 عدد آمپر  32تعویض فیوز میناتوری سه پل تا  35

 120.000 عدد آمپر  63تا  40تعویض مینیاتوری سه پل از  36

 64.000 عدد تعویض فیوز محافظ جان تک فاز  37

 96.000 عدد جان سه فاز  تعویض فیوز محافظ 38

 11.200 عدد تعویض ترمینال ریلی  39

  



 به نام خدا

 پیشنهادی انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان اقلید  1401نرخ حقوق و دستمزد برقکاری در سال 
 

ف
دی
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 قیمت )تومان( واحد شرح کار

 192.000 عدد  زن لوی خانصب و راه اندازی تاب 40

 7200 متر طول  جهت برق کشی    32الی    25از قطر  پولیکا    گذاریلوله   41

 16.000 مترطول   110الی  32لوله گذاری پولیکا از قطر  42

 35.200 عدد  اجرای خط بندی با نصب فیوز  محافظ جان اول هر مدار )جهت هر خط خروجی از جعبه فیوز( هر عدد 43

 4800 مترطول  هر متر طول کف(  و بدنه ،کاری )سقفها خم کار ببه صورت تو 20ا پولیکا نمره ب کشی لوله 44

 4000 مترطول  طول با نصب زانو هر متر  3لوله کشی مانند ردیف  45

 7200 مترطول   با زانو به صورت توکار )سقف، بدنه و کف( 50الی  25لوله کشی با لوله  46

 16.800 مترطول  روکار به ازاء طول  صورت ر به مت 3تا ارتفاع  16تا  11دی از له فواللوله کشی با لو 47

 21.600 مترطول  متر به صورت روکار  6تا ارتفاع  16تا  11لوله کشی با لوله فوالدی از  48

 6400 مترطول  میلیمتر روکار با نصب بست مربوط  19الی  11لوله کشی فالکسی بل از شماره  49

 8000 مترطول  کار با نصب بست مربوط تر رومیلیم 29الی  21ی فالکسی بل از شماره له کشول 50

 5600 عدد  نصب قوطی کلید و پریز و جعبه تقسیم معمولی )توکار( هر عدد  51

 6400 عدد  سانتیمتر هر عدد  10×10و کنافی و جعبه تقسیم توکار یا روکار در ابعاد   mkنصب قوطی کلید و پریز،  52

 3520 مترطول   4الی  5/1سیم ی از ستیکلوله با کانال پالسیم کشی داخل  53

 4000 مترطول   10الی 6از سیم سیم کشی داخل لوله با کانال پالستیکی  54

 12.800 عدد  و غیره هم جهت چراغ های توکار)سیلندی و هالوژنی و ..(  MDFنصب طول برش سقف کناف  55

 16.800 عدد ن عملیات جوشکاری هر عددب بدونصب انواع قال 56

 36.000 عدد راخ کردن سقف بتنی جهت عبور لوله یا کابل هر عدد وس 57

 8.500 عدد نصب کلید و پریز زنگ اخبار به صورت توکار با نصب وارنیش یا سر سیم هر عدد  58

 19.200 عدد به ازاء هر عدد  25aفاز نصب کلید و پریز توکار معمولی یا بارانی یا صنعتی تک فاز و سه  59

 31.200 عدد و جعبه فیوز مینیاتوری)مربوط به واحدها( 30×30الی  15×15قسیم روکار یا توکار با ابعاد ه تجعبب نص 60

 11.200 عدد نصب انواع سرپیچ آویز هر عدد  61

 32.000 عدد  هر عددنصب انواع چراغ های سقفی، معمولی ، دیواری، حمامی، مهتابی، تک المپ  62

 40.000 عدد  mm90کشی و سیم کشی، سیلندری با قطر ا لوله وژن بی هالنصب انواع چراغ ها 63

 32.000 عدد ( روکار و توکار 10mmjh20mmm)  cobtsmdthcrxvنصب انواع چراغ های متال با لوله و سیم کشی   64

 60.000 عدد متر هر عدد  4نصب انواع مهتابی سقفی تا ارتفاع  65

 108.000 عدد متر هر عدد  6وات تا ارتفاع  400ال و پرژکتور تا ی، کتصنعت نصب انواع چراغ های خیابانی ، 66

 96.000 عدد متر  6نصب انواع پایه های چراغ پارکی و الکپشتی تا ارتفاع  67

 40.800 عدد نصب انواع چراغ های پارکی و چمنی کوتاه  68

 48.000 عدد  ی دفنینصب انواع چراغ ها 69

 96.000 عدد متر  6و تا ارتفاع کوراتیا و دای نمنصب انواع چراغ ه 70

 108.000 عدد استخری تو کار و روکار نصب انواع چراغ های  71

 80.000 عدد نصب انواع لوستر تا سه شاخه بدون نصب قالب )مونتاژ شده( 72

 152.000 شاخه  متر بدون نصب قالب  4تفاع نسب انواع لوستر از چهارشاخه به باال تا ار 73

 5600 سانتیمتر  نصب و مونتاژ انواع لوستر  74

 132.000 عدد  نصب انواع پنکه سقفی با نصب قالب مربوط بدون جوشکاری  75

 96.000 دستگاه  نصب و راه اندازی سیستم برق کولر آبی )کلید و فیوز( 76

 192.000 دستگاه حد وایک  صوتینصب و راه اندازی درب باز کن  77

 

 



 ابه نام خد

 پیشنهادی انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان اقلید  1401وق و دستمزد برقکاری در سال حق نرخ
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 قیمت )تومان( واحد شرح کار

 72.000 دستگاه   77نصب و راه اندازی هر گوشی اضافی مربوط به ردیف  78

 235.200  دستگاه وشی  کن صوتی و تصویری یک واحد با گ  رب بازنصب و راه اندازی د 79

 72.000 واحد  هر واحد اضافی مربوط به ردیف باال نصب و راه اندازی هر مانیتور  80

 108.000 عدد  نصب قفل برقی مغناطیسی بدون عملیات جوشکاری  81

 28.800 عدد سانتیمتر  20الی  10نصب و راه اندازی هواکش  82

 84.000 عدد  سانتیمتر  40تا  20متر از  4ا ارتفاع اری تجوشک شیشه وبریدن راه اندازی هواکش بدون  نصب و 83

 14.400 عدد   10×25الی  10×10نصب قوطی و جعبه تقسیم  84

 36.000 عدد  نصب پریزهای سه فاز صنعتی  85

 17.600 عدد  پریز یا کلید نصب جعبه کف خواب جهت  86

 24.000 عدد  لید و پریز در جعبه کف خواب کاژول نصب م 87

 6400 متر متر طول سانتیمتر و کف خواب هر  4تا  سانتیمتر 1نصب کانال پالستیکی از  88

 8800 متر سانتیمتر  50سانتیمتر الی  10نصب کانال پالستیکی از  89

 43.200 متر بدون عملیات جوشکاری ارنده سانتیمتر با نصب پایه های نگهد 15تا  5ی کابل به عرض ننصب سی 90

 51.200 متر سانتیمتر با نصب پایه نگهدارنده بدون عملیات جوشکاری  30تا  20ل به عرض نی کابنصب سی 91

 5920 متر زوج داخل لوله یا کانال پالستیکی  6کابل کشی آنتن و آیفون و کابل های زوجی تا  92

 7360 متر خل لوله یا کانال پالستیکی زوج دا 20زوج الی  10کابل کشی کابل  93

 11.680 متر زوج داخل لوله یا کانال پالستیکی  50زوج الی  30کشی کابل  بلکا 94

 5920 متر داخل لوله با نصب روی سینی کابل  5/1×4الی  2×1کابل کشی  95

 9600 متر داخل لوله یا نصب روی سیمی کابل  4×5الی  4×2کابل کشی  96

 8640 متر  بست مربوطه روکار همراه با 5/1×4الی  1×2کشی  کابل 97

 13.920 متر روکار همراه با بست مربوطه   5/4×2کابل کشی  98

 10.880 متر داخل لوله یا روی سینی کابل یا در کانال زمینی هر متر  16×3الی  10×3کابل کشی  99

 16.000 متر طول  وطه ربم بستروکار همراه با  16×3الی  10×3کابل کشی  100

 21.600 متر طول  داخل لوله یا روی سینی کابل داخل لوله یا روی سینی کابل یا در کانال زمینی    25×3الی    16×4کابل کشی   101

 27.200 متر طول  روکار همراه با بست مربوط  25×3الی  16×4کابل کشی  102

 22.400 ل طو متر  ینی کابل یا در کانال زمینی روی س یا نصب داخل لوله 50×3الی  35×3کابل کشی کابل  103

 35.200 متر طول  روکار همراه با بست مربوطه   50×3  25کابل  الی 35×3 16کابل کشی کابل 104

 4000 متر طول  داخل لوله یا نصب روی سینی یا در کانال زمین  120×3  70کابل  الی 70×3 25کابل  کابل کشی 105

 48.000 متر طول  مربوطه   تهمراه با بسروکار  120×3  70کابل  الی  70×3  35ل ابک کابل کشی 106

 9600 متر طول  داخل لوله یا نصب روی سینی کابل  50×1الی  16×1  16کابل کشی کابل  107

 19.200 متر طول  روکار همراه با بست مربوطه  1×150  16کابل کشی کابل  108

 12.000 متر طول  ین در کانال زمداخل لوله یا نصب روی سینی کابل یا  95×1 الی 1×70کابل کشی کابل  109

 22.400 متر طول  روکار با بست مربوطه  95×1الی  70×1کابل کشی  110

 16.800 متر طول  داخل لوله با نصب رو سینی کابل یا در کانال زمینی 1× 185الی  1×120کابل کشی  111

 28.800 متر طول  انال زمینی لوله یا نصب روی سینی کابل یا در کداخل  1×300الی  1×240کابل کشی  112

 9600 متر طول  میلیمتر   95تا  35نصب انواع کابلشو از مقطع  113
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 ت )تومان(قیم واحد شرح کار

 1600 عدد میلیمتر  6یرشو پرسی تا مقطع و وانصب انواع کابلشو  114

 2400 عدد میلیمتر   25الی    10نصب انواع کابلشو و وایرشو پرسی تا مقطع   115

 20.000 عدد میلیمتر  185تا  120نصب انواع کابلشو از مقطع  116

 2880 عدد ر میلیمت 300تا  240نصب انواع کابلشو از مقطع  117

 1600 عدد بدون عملیات سوراخکاری  29الی  5/13ا پالستیکی از سایز جی ینصب انواع گلن برن 118

 256.000 حلقه   استاندارد و دتایل فنی )بدون کندن چاه(    مطابقملزمات داخل چاه  اجرای سیستم اتصال زمین شامل نصب   119

 4800 مترطول   وکش یا روکش دار  ون ربد  35الی    16لوی برق با سیم مسی نمره  ت به تابسیم کشی اتصال زمین از چاه ار 120

 9600 مترطول  اجرای سیستم همبندی در فندانسیون با سیم مسی بدون جوشکاری  121

 8800 مترطول  نصب انواع شیلنگی تزئینی با مهار جهت نورپردازی   122

 12.800 مترطول   دازی در نماهت نورپرنصب انواع شلنگی تزئینی با مهار ج 123

 52.800 کنتور  تابلوی کنتور به ازاء  ه یانصب جعب 124

 19.200 کنتور  هم بندی سیم با کابل کنتور  125

 60.000 عدد جعبه فلزی یا پالستکی و رک هوشمند نصب انواع  126

 96.000 عدد  90نصب انواع جعبه تابلو مشاعات توکار یا بارانی تا ابعاد  127

 24.000 واحد  واحد  3ابلو برق مشاعات تا به تهمبندی سر سیم یا کابل های مربوطه  128

 28.800 واحد  واحد به باال  3همبندی سر سیم یا کابل های مربوطه به تابلوی برق مشاعات از  129

 19.200 زوج  همبندی تابلوی تقسیم تلفن با لحیم کاری پرس ترمینال بندی  130

 179.200 دعد راه اندازی انتن مرکزی با یک خروجی  نصب و 131

 19.200 زوج  نصب هر خروجی اضافی مربوط به ردیف باال  132

 72.000 عدد نصب و راه اندازی تایمر راه پله فتوسل چشمی  133

 208.000 عدد نصب و راه اندازی تایمر راه پله فتوسل + نصب کنتاکتور مونتاژ هر مجموعه   134

 5600 عدد تعمیرات و نقاشی ساختمان جهت از کردن کلید و پریز متعارف غیر هوشمند ب 135

 40.000 عدد نصب و راه اندازی دتکتور، آژیر،  چراغ، ریموت ، شستی ، فالشر و سایر متعلقات  136

 288.000 عدد نصب و راه اندازی دستگاه مرکزی اعالم حریق با چهار زون   137

 48.000 ددع  دازی هر زون اضافه مربوط به ردیف باال و راه اننصب  138

 240.000 عدد نصب و راه اندازی دستگاه دزدگیر سانترال مرکزی به همراه تنظیمات مربوطه  139

 48.000 عدد وات هر عدد  50نصب اسپیکر سقفی از  140

 56.000 عدد وات هر عدد  100وات تا  50نصب اسپیکر سقفی از  141

 120.000 ددع  وات  1000وات یا  200اسپیکر دیواری تا نصب  142

 88.000 عدد نصب و راه اندازی کلید لمسی هوشمند کلید آبی ترموستاتیک با ورودی  143

 32.000 عدد نصب و راه اندازی تغذیه هر عدد  144

 80.000 عدد نصب و راه اندازی قفل هوشمند و اتصال به سیستم هوشمند هر عدد  145

 72.000 عدد  LEDمتر  3نصب پرژکتور تا ارتفاع  146

 96.000 عدد  LEDمتر به باال  3نصب پرژکتور از  147

 64.000 هشعل کشی نصب کلید و پریز غیر از جازنی    اجرای کامل یک شعله شامل خط کشی لوله گذاری نصب قوطی سیم 148

 



 

 هوالرزاق

 انجمن صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی شهرستان اقلید و حومه

 

 1401د تاسیسات برق ساختمان در سال ستمزفهرست جامع بهای د

، نصب قوطی و کلید و   PVCشامل خط کشی ، لوله گذاری با لوله  ساختمان اجرای کامل تاسیسات برق 

پریزو جعبه فیوز ، سیسم کشی استاندارد، کابل کشی نصب تابلوی برق مشاعات، نصب کلید و پریز و سرپیچ ،  

مساحت کل  دن ساختمان ، تحویل کارفرما به ازاء هر متر مربع ن کر آویزهای همراه با المپ مربوطه و روش 

 محاسبه می گردد.  ساختمان 

د کنده کاری ، شالوده و کندن جای ارت و جوشکاری به عهده  : شیار زنی جای لوله برق و قوطی ، کلی1تبصره

 کارفرما می باشد.  

و پارکینک ، انبارها و مشاعات واحدهای   پله ، راهبرق کاری ساختمان به صورت زیربنا کل ساختمان : 2 تبصره

 ردد.  مسکونی محاسبه می گ

به محاسبه اجرت برق کاری به صورت شعله ای  درصورت تمایل با برق کار مایل  در ساختمانی که کارفرما: 3صرهتب

  و قرار گرفتن روشنایی سرپیچ پس از نصب قوطی قرار گرفتن کلید یک پل یک  می باشد لوله گذاری، سیم کشی

و شاسی زنگ   ه ، زنگ، کلید صلیبی چهار شعلکلید دو پل دو شعله ، کلید تبدیل سه شعلهشعله، پریز یک شعله 

  یک شعله  ط بندی تابلوی کنتورخ، ، هالوژنو لوسترو نصب مهتابی و سقفی یک شعله ، کلید چشمی سه شعله 

   حساب می شود.   و سوراخکاری جداگانه  ، اسپلیت، چراغ های روکار و توکار و جازنی، درب برقیشودمحاسبه می 

   رتکل اج ٪  10برق  ی ه، لولالف( خط کشی مسیر لوله 

 ل اجرت ک  ٪25  پریزو لوله کشی و نصب قوطی کلید  ب(

 اجرت  کل  ٪40در کلید پریزها ( سیم کشی و اتصاالت  ج

 ت ل اجرک ٪ 25 پسرپیچ المریز و پب کلید و د( نص

 می گردد.  اجرت زیربنا محاسبه ٪70: اجرای تاسیسات برق حیاط 4تبصره

 بنا محاسبه می گردد. : اجرای عملیات برق کشی پشت بام نصف اجرت زیر5تبصره

توماان و کنتاور  80000: نصب جعبه کنتور در ساختمان های بیش از یک واحد به ازاء هر کنتور تک فاز 6تبصره

  تومان به ردیف باال اضافه می گردد. 120000سه فاز 

شاعله و باه صاورت  فهرسات بهاا اساس قرارداد می باشد و همچنین باین محاسابه ولویت کارها اول بر: ا7تبصره

 محاسبه زیربنا اولویت با محاسبه به صورت زیربنا می باشد. 

بارق  سااختمانی اساتادکاران و کاارگران مورد توافق و عرف باازار یگذار متیق یفهرست بهاء مبنا نیا: 8تبصره 

قابال  نیبماادر قرارداد منعقد شده فی  نیو برابر توافق طرف ط یتوجه به شراکه با  باشد یم ومهاقلید و ح شهرستان

 .باشد  یو کاهش م شیافزا

ورت شعله کلیه نصابیات جداگاناه در محاسبه فهرست بهاء چه به صورت زیر بنا و در صورت توافق به ص :9تبصره 

 ه(شعل نا + نصبیات و زیربنا +ود. )زیر بساب می ش ح

 



 

 پیشنهادی صنف ستهخ نامه نصب دوربین مداربسته جهت نصب تجهیزات رسته دوربین مداربفهرست بهاء و نر

 کارگران ساختمانی شهرستان اقلید  
 

ف
دی

ر
 

 قیمت )تومان( شرح کار

 ومانهزار ت AHD   ،HD TVI ،  HD CVI 144متر شامل انواع : دام ، باکس ، بولت از نوع آنالوگ ،    3تا ارتفاع   نصب دوربین مدار بسته 1

 AHD   ،HD TVI   ،HDبولاات از نااوع آنااالوگ ،    ع : دام ، باااکس ،متر شامل انااوا  3باالتر از ارتفاع   نصب دوربین مدار بسته 2

CVI 
 هزار تومان 232

 هزار تومان 608 متر  3از نوع موارد ذکر شده تا ارتفاع   AHD نصب دوربین مدار بسته اسپید دام آنالوگ و 3

 هزار تومان 768 رمت  5از نوع موارد ذکر شده تا ارتفاع    AHDدام آنالوگ و    دیته اسپمدار بس  نینصب دورب 4

 هزار تومان 96 متر هر عدد  3تا ارتفاع    نیمدار بسته به انضمام دورب  نیدورب  هیکاور و پا  نصب 5

 انهزار توم 656 متر  3دام تحت شبکه تا ارتفاع    دیمداربسته اسپ  نیدورب  نصب 6

 مانهزار تو 928 متر هر عدد  5دام تحت شبکه تا ارتفاع    دیداربسته اسپم  نینصب دورب 7

 هزار تومان 48 تومان (  8X30.000=240.000کانال    8هزار تومان) مثال:دستگاه  20هرکانال  یبه ازا  XVRو    DVRدستگاهیاندازوراه  نصب 8

 ار تومانهز 64 هر کانال  یزابه همراه آموزش به ا  NVRدستگاه    یو راه انداز  نصب 9

 ار تومانهز 720 کانال16ا  تحت شبکه ت  یها  نینرم افزار دورب  یو راه انداز  نصب 10

 هزار تومان 160 نفر  کیهمراه و تبلت تا    وتر،تلفنیکامپ  یبررو  ریانتقال تصو  clientهر فقره    یاجرا 11

 هزار تومان 56 هر نفر اضافه  یازاهمراه و تبلت به    نوتر،تلفیکامپ  یبررو  ریانتقال تصو  clientهر فقره    یاجرا 12

 هزار تومان 136 متر  3اع  تا ارتف  تیونی7ا  مدار بسته ت  نیرک دورب  نصب 13

 هزار تومان 80 ضبط کننده  یدستگاه ها  ی( بر رو…و  یدار،گلف  ،ولومی)خازن  کروفنیانواع م  نصب 14

 هزار تومان CPS 512و    UPSشامل    2KWتا    نیدورب  ستمیس  یبرا  بانیمحافظ و پشت  یانواع دستگاه ها  نصب 15

 هزار تومان 7200 متر هر متر طول  3تا ارتفاع    نیدورب  ریجهت تصاو  RG59  الیکابل کواکس یکش  کابل 16

 هزار تومان 12.800 متر  3سانت هر شاخه تا ارتفاع   3.5تا    PVC 2داکت    نصب 17

 هزار تومان 12.800 متر  3تفاع  سانت هر شاخه تا ار 9تا    PVC 4داکت    نصب 18

 هزار تومان 12.800 لمتر هر متر طو  3  تا ارتفاع  29  زیروکش دار تا سا  ایساده    یفلکس  یلوله کش  یاجرا 19

 هزار تومان 144 هر عدد  LED  ونیزیبراکت جهت تلو  نصب 20

 هزار تومان 160 تیونی  7تا    4  یواریرک د  نصب 21

 هزار تومان 240 تیونی  9  یواریرک د  نصب 22

 هزار تومان ip 88مداربسته آنالوگ و    نیجهت دورب  یریگ  بانیپشت نهیهز 23

 

 :ت مهمو تذکرا حاتیتوض

 نیو برابر توافق طرف طیکه با توجه به شرا،اشدمی ب شهرستان اقلید (برق) انجمن صنفی کارگران ساختمانیمورد توافق  یگذار متیق یست بهاء مبنافهر نیا-1

 .باشد یو کاهش م شیقابل افزا نیماب  یقرارداد ف

 اریبس نیمداربسته حل اختالفات طرف نیقبل از شروع به نصب دورب رت عدم عقد قرارداد باشد و در صو یالزام مانکاریکارفرما و پ نیماب  یقرارداد ف میتنظ-2

 .مشکل خواهد بود

 .باشد یم یالزام مانکاریتوسط پ انیصدور فاکتور مهر شده در پا-3

درصد مبلغ کل  10کثر کار و حدا شرفتیبه پقرارداد نسبت  یپرداخت در طول اجرا شیبه عنوان پ یتوافق یقرارداد مبلغ میهنگام تنظرفرما موظف است در کا-4

 .دیپرداخت نما مانکاریبه پ لیقرارداد را به عنوان حسن انجام کار پس از تحو

 .باشد یم یفقکوچک بصورت توا اسیو در مق یراتیتعم یکارها هیکل-5

 .ردیگ یانجام م نیطرفبا توافق  راتیو تعم ستم،مشاورهیها و س نیدورب  ییو جانما دیمداربسته،بازد نیدورب  ستمیس یانجام طراح نهیهز-6

ظف , کارفرما مو انکارمیباشد و در صورت انجام توسط پ یبه عهده کارفرما م ی( و جوشکارریمس ی)خط زن  ییبنا اتیعمل هیو نصب داربست ،باالبر ،کل هیته-7

 .دیآن را پرداخت نما نهیاست هز

درصد کارمزد  نیباتوافق طرف ردیانجام پذ مانکاریپ قیکه به درخواست کارفرما از طر یورتباشد در ص یارفرما مبه عهده ک ازیو حمل قطعات و لوازم مورد ن  هیته-8

 .مشخص شود

 .گردد یممشخص  یبصورت توافق دهیفهرست بهاء مشخص نگرد نیکه در ا یموارد هیکل-9

 .است یفرما الزامو کار مانکاریو استاندارد توسط پ یفن ،یمنیاصول ا تیرعا اتیعمل هیدرکل-10

 .گرددیافزوده م یبه صورت توافق یشده در فهرست بهاء در محدوده شهر قابل اجراست و در خارج از محدوده شهر مبلغ نییتع یها متیق-11


