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 بهای کل بهای واحد مقدار شرح کار ردیف

1 

روکار کردن لوله کشی آب گرم و سرد  و رادیاتورهای حمام های چهار  

     80 .متر  01دستگاه واقع با لوله سفید یک اینچ در طبقه همکف هرکدام تقریبا 

2 

تخریب و بازسازی سرویس های بهداشتی در دو طبقه از خوابگاه هفت و  

سرویس  02به تعداد 01دو طبقه از خوابگاه هشت و دو طبقه از خوابگاه 

 .همراه با لوله کشی فاضالب و کارهای بنایی و غیره 
24     

3 

به پشت درب های سرویس های بهداشتی هر چهار دستگاه که سرمه زدن 

     48 .عدد می شود  28کال 

4 

رنگ کاری کل اتاقها و آشپزخانه ها و حمامها و سرویس های بهداشتی و 

سقف اتاقها با رنگ )لکه گیری سالن های چهار دستگاه با رنگ روغن 

 ( .پالستیک
12600     

5 
 .کارگذاری قرقره و شیلنگ آتش نشانی چهار دستگاه 

24     

6 
 .کارگذاری لوله خشک بیرون از ساختمانهای چهار دستگاه  

4     

7 

تعمیر درب های خروج اضطراری و استاندارد سازی آنها برای مواقع بروز 

درست کردن تابلوی شیشه دار کنار ) درب اضطراری       02خطر بتعداد 

 ( .دربهای اضطراری و قرار دادن کلید دربهای اضطراری داخل آنها 
24     

8 
 .دستگاه  2نصب اعالم حریق برای راهروهای  

4     

9 

اصالح جعبه تقسیم های موجود در سالن ها بطور استاندارد و درپوش زدن 

     20 به آنها 

10 

تعویض و تعمیر کلید و پریزهای معیوب خوابگاهها در مکانهای عمومی و  

     200 .اتاقها  

11 
 .تعویض المپهای مهتابی معیوب خوابگاهها در مکانهای عمومی و اتاقها   

200     

12 

برای حمامها بعد از تعویض و نصب رخت آویز دیواری داخل اتاقها و  

     100 .رنگ کاری در کل چهار دستگاه 

13 
 تعویض  کاسه روشویی کامل همراه با شیرآالت کامل  

16     



14 

 نصب آئینه برای حمام ها و سرویس ها و نصب جاصابونی داخل حمام ها  

52     

15 

 65عدد و جمعا   02رفع کمبود رادیاتو در هر یک از چهار دستگاه بتعداد  

 .عدد 
56     
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 بهای کل بهای واحد مقدار شرح کار ردیف

     40 تعویض درب های از کار افتاده    16

     24 .ایرادهای اساسی منهول های پشت خوابگاههای چهار دستگاه رفع  17

     80 کاشیکاری متفرقه در قسمتهای مختلف   18

     60 .نصب پرده برای اتاقها در کل چهار دستگاه     19

     50 تعمیر وریگالژ درب و پنجره های آلومینیومی اتاقها   20

21 

تعمیر کمد های دیواری چوبی اتاقها قبل از رنگ کاری و طبقه زدن به آنها  

     140 .در خوبگاههای چهار دستگاه 

22 

افزایش ارتفاع دیوارهای کناری پله های چهار دستگاه با رویه سنگی در هر  

     216 .چهار دستگاه 

   جمع

 
 

    


