
میباشد تاریخ اجرا 1398/12/01

G4G6G10G16G25G40G65G100نوع کنتور

5000-3003001-20002001-13001301-800801-500501-250251-120121-0زیر بنا ( متر مربع) 

160-100100/1-6060/1-4040/1-2525/1-1616/1-1010/1-66/1-0/1میزان مصرف

555,000615,000825,000990,0001,230,0001,740,0002,100,0003,285,000پیش بازرسی ( ریال) 

555,000615,000825,000990,0001,230,0001,740,0002,100,0003,285,000بازرسی حین اجرا ( ریال ) 

690,000825,0001,110,0001,350,0001,650,0001,965,0002,625,0004,365,000تست و تایید نهایی

1,800,0002,055,0002,760,0003,330,0004,110,0005,445,0006,825,00010,935,000جمع کل ( روکار) 

2,355,0002,670,0003,585,0004,320,0005,340,0007,185,0008,925,00014,220,000جمع کل ( توکار) 

در صورتی که ساختمان فاقد علمک باشد یک مرحله به مراحل بازرسی اضافه  می گردد و حق الزحمه آن مشابه بازرسی حین اجرا می باشد. – تبصره (1)

تعرفه تکمیلی و تفکیکی خدمات بازرسی لوله کشی گاز خانگی و تجاري شهرستان بندرعباس سال 1399

هرگاه در حین بازدید نواقص و معایبی در کار مشاهده شود. به طوریکه نیاز به بازدید مجدد باشد مجري موظف است هزینه هاي بازدید هاي بعدي را به مبلغ 436762 – تبصره (2)
نزد بانک صادرات به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز نماید. ریال به شماره حساب 0103343998009



میباشد تاریخ اجرا ١٣٩٨/١٢/٠١

G4G6G10G16نوع کنتور

800-500501-250251-120121-0زیر بنا ( متر مربع) 

25-1616/1-1010/1-66/1-0/1میزان مصرف

585,000795,000990,0001,290,000پیش بازرسی ( ریال) 

765,000900,0001,110,0001,380,000بازرسی حین اجرا ( ریال ) 

900,000990,0001,185,0001,485,000تست و تایید نهایی

1,485,0001,785,0002,175,0002,775,000جمع کل ( روکار) 

2,250,0002,685,0003,285,0004,155,000جمع کل ( توکار) 

بازرسی روکار شامل دو مرحله پیش بازرسی و تست و تایید نهایی ، و بازرسی توکار شامل سه مرحله پیش بازرسی و حین اجرا و تست و تایید نهایی می باشد.تبصره (1)

تبصره (2)

تبصره (3)

باشد، حق الزحمه پیش بازرسی برابر است با: G40 اضافه می شود. به عنوان نمونه اگر کنتور G16 به ازاي افزایش هر رده کنتور، 30% به حق الزحمه کنتور تبصره (4)

بندرعباس سال 1399 (قشم -حاجی آباد-پارسیان-بندر خمیر-بستک- بندرلنگه-رودان) تعرفه تکمیلی و تفکیکی خدمات بازرسی لوله کشی گاز خانگی و تجاري

G40 نرخ پیش بازرسی کنتور = ( 1290000*3/1*3/1 ) =2180100

ریال به حساب  هرگاه در حین بازدید نواقص و معایبی در کار مشاهده شود بطوري که نیاز به بازدید مجدد باشد مجري موظف است هزینه هاي بازدیدهاي بعدي را به مبلغ 960،000
سازمان نظام مهندسی واریز نماید.

در صورتی که ساختمان فاقد علمک باشد یک مرحله به مراحل بازرسی اضافه می گردد و حق الزحمه آن مشابه بازرسی حین اجرا می باشد.
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