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

3PN6   PE100 200,200112,912,800مترلوله   پلی اتیلن  110 میلیمتر

150,000120,000,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  90 میلیمتر7

2
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    175 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
1,60039,360,000متر

272,272,800ریال

296,777,352ریال% 9

توضیحات :  2-طول نوار تیپ بر مینای یک فصل کشت زراعت سبز برگ برآورد شده است.

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات : 1-  طول لوله های پلی اتیلن به سمت باال ) تا نهایتا 30 متر ( اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری

لوله های پلی اتیلن خطوط مانیفلد

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر نسبت به محاسبات دفترچه ، بر اساس شاخه های 12 متری اصالح شده است.

توضیحات :  1-طول لوله های فوق الذکر  با توجه به متراژ بسته بندی لوله ها به سمت باال ، اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط لترال

564

مقدار

24600

توضیحات :  2- با توجه به عدم قابلیت جوشکاری لوله های لی فلت و عدم تناسب طول لوله های قطعات ، طول کلی 5 درصد بیشتر برآورد شده است.

800

مجموع جدول

ارزش افزوده

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

3PN6   PE100 200,200112,912,800مترلوله   پلی اتیلن  110 میلیمتر

150,000120,000,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  90 میلیمتر7

2
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سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
1,60039,360,000متر

272,272,800ریال

296,777,352ریال% 9

توضیحات :  2-طول نوار تیپ بر مینای یک فصل کشت زراعت سبز برگ برآورد شده است.

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات : 1-  طول لوله های پلی اتیلن به سمت باال ) تا نهایتا 30 متر ( اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری

لوله های پلی اتیلن خطوط مانیفلد

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر نسبت به محاسبات دفترچه ، بر اساس شاخه های 12 متری اصالح شده است.

توضیحات :  1-طول لوله های فوق الذکر  با توجه به متراژ بسته بندی لوله ها به سمت باال ، اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط لترال

564

مقدار

24600

توضیحات :  2- با توجه به عدم قابلیت جوشکاری لوله های لی فلت و عدم تناسب طول لوله های قطعات ، طول کلی 5 درصد بیشتر برآورد شده است.

800

مجموع جدول

ارزش افزوده

قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(واحدشرح کاالردیف
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توضیحات :  2-طول نوار تیپ بر مینای یک فصل کشت زراعت سبز برگ برآورد شده است.

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات : 1-  طول لوله های پلی اتیلن به سمت باال ) تا نهایتا 30 متر ( اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری

لوله های پلی اتیلن خطوط مانیفلد

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر نسبت به محاسبات دفترچه ، بر اساس شاخه های 12 متری اصالح شده است.

توضیحات :  1-طول لوله های فوق الذکر  با توجه به متراژ بسته بندی لوله ها به سمت باال ، اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط لترال

564

مقدار

24600

توضیحات :  2- با توجه به عدم قابلیت جوشکاری لوله های لی فلت و عدم تناسب طول لوله های قطعات ، طول کلی 5 درصد بیشتر برآورد شده است.

800

مجموع جدول

ارزش افزوده
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توضیحات :  2-طول نوار تیپ بر مینای یک فصل کشت زراعت سبز برگ برآورد شده است.

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات : 1-  طول لوله های پلی اتیلن به سمت باال ) تا نهایتا 30 متر ( اصالح شده است.
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لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری
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توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر نسبت به محاسبات دفترچه ، بر اساس شاخه های 12 متری اصالح شده است.

توضیحات :  1-طول لوله های فوق الذکر  با توجه به متراژ بسته بندی لوله ها به سمت باال ، اصالح شده است.
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مقدار
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توضیحات :  2- با توجه به عدم قابلیت جوشکاری لوله های لی فلت و عدم تناسب طول لوله های قطعات ، طول کلی 5 درصد بیشتر برآورد شده است.

800

مجموع جدول

ارزش افزوده

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

3PN6   PE100 200,200112,912,800مترلوله   پلی اتیلن  110 میلیمتر

150,000120,000,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  90 میلیمتر7

2
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    175 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
1,60039,360,000متر

272,272,800ریال

296,777,352ریال% 9

توضیحات :  2-طول نوار تیپ بر مینای یک فصل کشت زراعت سبز برگ برآورد شده است.

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات : 1-  طول لوله های پلی اتیلن به سمت باال ) تا نهایتا 30 متر ( اصالح شده است.
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توضیحات :  2- با توجه به عدم قابلیت جوشکاری لوله های لی فلت و عدم تناسب طول لوله های قطعات ، طول کلی 5 درصد بیشتر برآورد شده است.

800

مجموع جدول

ارزش افزوده

قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(واحدشرح کاالردیف
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سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
1,60039,360,000متر

272,272,800ریال

296,777,352ریال% 9

توضیحات :  2-طول نوار تیپ بر مینای یک فصل کشت زراعت سبز برگ برآورد شده است.

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات : 1-  طول لوله های پلی اتیلن به سمت باال ) تا نهایتا 30 متر ( اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری
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توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر نسبت به محاسبات دفترچه ، بر اساس شاخه های 12 متری اصالح شده است.

توضیحات :  1-طول لوله های فوق الذکر  با توجه به متراژ بسته بندی لوله ها به سمت باال ، اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط لترال

564

مقدار

24600

توضیحات :  2- با توجه به عدم قابلیت جوشکاری لوله های لی فلت و عدم تناسب طول لوله های قطعات ، طول کلی 5 درصد بیشتر برآورد شده است.

800

مجموع جدول

ارزش افزوده
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پمپ 1-3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1
الکترو پمپ گریز از مرکز  65/250 - 7.5 کیلو وات 1450 

دور در دقیقه قطر پروانه   259 میلیمتر
11159,000,00059,000,000دستگاه

59,000,000ریال

64,310,000ریال% 9

لوازم سیستم پمپاژ

لوازم سیستم پمپاژ

 لوازم سیستم پمپاژ

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

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

20120350,0007,000,000مترکابل افشان   مسی 10  * 4 میلیمتر مربع1

10110550,0005,500,000مترکابل افشان   مسی 16  * 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

103,055,000ریال

112,329,950ریال% 9

لوازم تابلو برق

لوازم تابلو برق

سایر لوازم تابلو برق و چاه ارت

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

لوازم تابلو برق و اتصاالت چاه ارت
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راسیونتفیل 1-4  

 

 

 

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

1
فیلتر دیسکی  دوبل  پلی آمیدی  4 اینچ    ورودی و خروجی 

ویکتولیک
11121,000,00021,000,000عدد

1221,100,0002,200,000عددکوپلینگ   ویکتولیک   4 اینچ2

122705,0001,410,000عددفشار سنج     1/2 اینچ    6بار3

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

27,835,000ریال

30,340,150ریال% 9

لوازم فیلتر ثانویه و سایر اتصاالت مرتبط - بخش غربی - مرتبط به پمپ 65/315

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع لوازم

لوازم فیلتر ثانویه و سایر اتصاالت مرتبط

لوازم بخش فیلتراسیون

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

1114,000,0004,000,000عددتانک کود   پلیمری  200 لیتر ورودی و خروجی 1اینچ1

1112,500,0002,500,000سریونتوری تزریق2

1111,800,0001,800,000سریمتعلقات و سیستم لوله کشی تزریق کود     1 اینچ3

8,300,000ریال

9,047,000ریال% 9

لوازم سیستم تزریق کود

تانک کود و متعالت مرتبط

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده


