
 

 

 

 

 

 

 

 

  (باغآبیاری قطره ای )

 محمدرحیم نوریآقای  نام متقاضی :

 هکتار 78.0 طراحی : مساحت

 اسفراین شهرستان :

 مرکزی :بخش 

 سست روستا :

 .893 پاییز

 

 

 

 

جهادکشاورزیوزارت   

 سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی

 مدیریت آب و خاک
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 لوازم و برآورد هزینه های طرح : لیست پنجمفصل  

 نی بابلرمی 8-8

 

 

 

 پمپ  8-2

 

 

قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(واحدشرح کاالردیف

11,00016,500,000عددمینی بابلر  خود شوینده تنظیم فشار   24 لیتر در ساعت1

2,500150,000عددواشر بست ابتدایی  فشاری پلی اتیلن   20 میلیمتر2

2,000120,000عددبست ابتدایی  فشاری پلی اتیلن   20 میلیمتر3

2,000120,000عددبست انتهایی  فشاری پلی اتیلن   20 میلیمتر4

25,1001,506,000عددرابط مساوی   پلی اتیلن   20 میلیمتر5

18,396,000ریال

20,051,640ریال% 9

60

60

60

1500

اتصاالت لترال های شبکه آبیاری  ) با متعلقات (

مقدار

ارزش افزوده :

اتصاالت گسیلنده و رابط های ) کشت باغ (

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع جدول

60

قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(واحدشرح کاالردیف

1PN6 89,820628,740عددفلنچ جوشی   پلی اتیلن  90 میلیمتر

2PN6 43,500261,000عددفلنچ جوشی   پلی اتیلن  63 میلیمتر

1PN6 201,000603,000عددسه راه جوشی   پلی اتیلن 63  * 90 میلیمتر

1PN6 123,660370,980عددزانو جوشی  90 درجه  پلی اتیلن  90 میلیمتر

1,863,720ریال

2,031,455ریال% 9

7

6

3

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع جدول

3

ارزش افزوده :

اتصاالت جوشی پلی اتیلن ) با متعلقات ( - خطوط اصلی و نیمه اصلی

مقدار

اتصاالت فلنچ های پلی اتیلن - خطوط اصلی و نیمه اصلی

قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(مقدار کلتعداد پکیجمقدار واحدواحدشرح کاالردیف

1
الکترو پمپ گریز از مرکز  50/315 - 7.5 کیلو وات 1450 

دور در دقیقه قطر پروانه   310 میلیمتر
11153,000,00053,000,000دستگاه

53,000,000ریال

57,770,000ریال% 9

 لوازم سیستم پمپاژ

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

لوازم سیستم پمپاژ

قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(مقدار کلتعداد پکیجمقدار واحدواحدشرح کاالردیف

11178,000,00078,000,000مترتابلو برق  کنترل دور   7.5 کیلو وات1

20120550,00011,000,000مترکابل افشان   مسی 16  * 4 میلیمتر مربع1

10110350,0003,500,000مترکابل افشان   مسی 10  * 4 میلیمتر مربع2

1118,000,0008,000,000عددصفحه   مسی 50  * 50 میلیمتر مربع ضخامت 5 میلیمتر3

15115220,0003,300,000مترسیم   مسی  25 میلیمتر مربع4

31335,000105,000عددکابلشو     25 میلیمتر مربع5

10011005,500550,000کیلوگرمزغال6

20012003,000600,000کیلوگرمنمک7

105,055,000ریال

114,509,950ریال% 9

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

لوازم تابلو برق و اتصاالت چاه ارت

لوازم تابلو برق

سایر لوازم تابلو برق و چاه ارت
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فیلتراسیون 8-9  

 

 

 

قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(مقدار کلتعداد پکیجمقدار واحدواحدشرح کاالردیف

1
فیلتر دیسکی دوبل پلی آمیدی  3  اینچ   با ورودی و خروجی 

ویکتولیک
11119,000,00019,000,000عدد

122900,0001,800,000سریکوپلینگ ویکتولیک 3 اینچ2

122705,0001,410,000عددفشارسنج )مانومتر( 1/2 اینچ 6 بار3

111250,000250,000عددفیلتر صافی   برنجی  1/2 اینچ4

122587,5001,175,000عددشیر سماوری 1/2 اینچ5

122400,000800,000عددشیر گازی 1 اینچ6

122500,0001,000,000عددلوله 20 سانتیمتری  تراش خورده آهنی       مناسب ویکتولیک7

25,435,000ریال

27,724,150ریال% 9

لوازم فیلتر ثانویه و سایر اتصاالت مرتبط

لوازم بخش فیلتراسیون

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(مقدار کلتعداد پکیجمقدار واحدواحدشرح کاالردیف

1114,000,0004,000,000عددتانک کود   پلیمری  200 لیتر ورودی و خروجی 3/4اینچ1

1112,500,0002,500,000سریونتوری تزریق2

1111,800,0001,800,000سریمتعلقات و سیستم لوله کشی تزریق کود  3/4 اینچ3

8,300,000ریال

9,047,000ریال% 9 ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع لوازم

لوازم سیستم تزریق کود

تانک کود و متعالت مرتبط


