


 تعالیبسمه 

 انتقال و فوق توزیع نیروی برقفهارس بهای دبیرخانه 
 

 2از  1

 
 توانیرشرکت 

  مشابه عملکرد دارای تجهیزات قیمت پیشنهاد ارائه نحوهراهنمای 

 فهرست بهای پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیرو   6ت پیوس
 

ول راهنمای نحوه اخطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیرو جدفهرست بهای پایه رشته  6پیوست  3-1عطف به بند 

 :گردداستفاده از تجهیزات دارای عملکرد مشابه به شرح ذیل ابالغ می

 *جدول شماره یک

 شرح گزینه شماره گزینه
گزینه کل پروژه با برآورد 

 (ریال) مورد نظر

   

   

   

 گزارمناقصه دستگاه مشاور شرکت

 .شودمی اسناد ارجاع کار منتشر در و تکمیل گزارمناقصهتوسط  یکشماره جدول کلیه مفاد * 

 

 جدول شماره دو**

شماره گزینه 

 منتخب
 شرح گزینه منتخب

 برآورد گزینه منتخب 

 (ریال)

 گریمت کل پیشنهادی مناقصهق

 (ریال)

    

 گرقیمت کل پیشنهادی مناقصه

 )به حروف(

 

 

 گرو امضای مناقصهمهر   

 .شده و در پاکت پیشنهاد قیمت ارایه گرددگر تکمیل توسط مناقصهبایست می دو* کلیه مفاد جدول شماره *
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 توانیرشرکت 

 :مثال

ای امکان پذیر بوده و همچنین های سرامیکی و شیشهاین مثال با توجه به شرایط فنی پروژه استفاده از هریک از مقره در

  باشند.های بتنی و مشبک قابل استفاده در پروژه مییک از دکل هر

 جدول شماره یک

 هاشرح گزینه هاشماره گزینه
استفاده  با پروژه کلمبلغ  برآورد

 (ریال)نظر  مورد گزینه از

 120.000.000.000 مقره سرامیکی و دکل مشبک فلزی 1

 121.000.000.000 ای و دکل مشبک فلزیمقره شیشه 2

 115.000.000.000 مقره سرامیکی و دکل بتنی  3

 116.000.000.0000 ای و دکل بتنی مقره شیشه 4

 گزاردستگاه مناقصه شرکت مشاور

 جدول شماره دو

شماره گزینه 

 پیمانکار منتخب
 شرح گزینه منتخب

 برآورد گزینه منتخب 

 (ریال)

 گریمت کل پیشنهادی مناقصهق

 (ریال)

1 
مقره سرامیکی و دکل 

 مشبک فلزی
120.000.000.000 115.800.000.000 

 گرقیمت کل پیشنهادی مناقصه

 )به حروف(
 یکصد و پانزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال 

 گرمهر و امضای مناقصه  

ریال  115.800.000.000به مبلغ از تقسیم قیمت پیشنهادی کل گر کل پیشنهادی مناقصهضریب این مثال در 

  .خواهد بود 0.965 یزانمبه  120.000.000.000به مبلغ  گزینه منتخببه برآورد 

 متیق شنهادیدستورالعمل نحوه ارائه پ»در صورت استفاده از الزم بذکر است ضریب جزء پیشنهادی پیمانکار 

 گرناقصهم نهادیاز حاصل تقسیم قیمت فصلی پیش، نیز «بهافهرست یهافصل کیبه تفک مانکارانیپ یاز سو

 گردد.برآورد فصل گزینه منتخب وی محاسبه میبه 
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