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 لوله های لی فلت -1

 

 

 نوار آبیاری -2

 

 مینی بابلر -3

 

 

 

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

4PN5   PE100 218,950246,318,750مترلوله   پلی اتیلن  125 میلیمتر

5PN5   PE100 350,900498,278,000مترلوله   پلی اتیلن  160 میلیمتر

3PN6   PE80 115,92081,607,680مترلوله   پلی اتیلن  75 میلیمتر

150,000390,600,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  110 میلیمتر8

2
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
2,100579,600,000متر

4
لوله   پلی اتیلن  20 میلیمتر PN4   Pe32 - ضخامت 1.2 

میلیمتر
13,000213,200,000متر

2,009,604,430ریال

2,190,468,829ریال% 9

مجموع جدول

ارزش افزوده

مقدار

276000

16400

1420

704

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.

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 :  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

1125

2604

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

4PN5   PE100 218,950246,318,750مترلوله   پلی اتیلن  125 میلیمتر

5PN5   PE100 350,900498,278,000مترلوله   پلی اتیلن  160 میلیمتر

3PN6   PE80 115,92081,607,680مترلوله   پلی اتیلن  75 میلیمتر

150,000390,600,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  110 میلیمتر8

2
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
2,100579,600,000متر

4
لوله   پلی اتیلن  20 میلیمتر PN4   Pe32 - ضخامت 1.2 

میلیمتر
13,000213,200,000متر

2,009,604,430ریال

2,190,468,829ریال% 9

مجموع جدول

ارزش افزوده

مقدار

276000

16400

1420

704

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.

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 :  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

1125

2604

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

4PN5   PE100 218,950246,318,750مترلوله   پلی اتیلن  125 میلیمتر

5PN5   PE100 350,900498,278,000مترلوله   پلی اتیلن  160 میلیمتر

3PN6   PE80 115,92081,607,680مترلوله   پلی اتیلن  75 میلیمتر

150,000390,600,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  110 میلیمتر8

2
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
2,100579,600,000متر

4
لوله   پلی اتیلن  20 میلیمتر PN4   Pe32 - ضخامت 1.2 

میلیمتر
13,000213,200,000متر

2,009,604,430ریال

2,190,468,829ریال% 9

مجموع جدول

ارزش افزوده

مقدار

276000

16400

1420

704

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.

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 :  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

1125

2604

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

4PN5   PE100 218,950246,318,750مترلوله   پلی اتیلن  125 میلیمتر

5PN5   PE100 350,900498,278,000مترلوله   پلی اتیلن  160 میلیمتر

3PN6   PE80 115,92081,607,680مترلوله   پلی اتیلن  75 میلیمتر

150,000390,600,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  110 میلیمتر8

2
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
2,100579,600,000متر

4
لوله   پلی اتیلن  20 میلیمتر PN4   Pe32 - ضخامت 1.2 

میلیمتر
13,000213,200,000متر

2,009,604,430ریال

2,190,468,829ریال% 9

مجموع جدول

ارزش افزوده

مقدار

276000

16400

1420

704

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.

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 :  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

1125

2604

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

4PN5   PE100 218,950246,318,750مترلوله   پلی اتیلن  125 میلیمتر

5PN5   PE100 350,900498,278,000مترلوله   پلی اتیلن  160 میلیمتر

3PN6   PE80 115,92081,607,680مترلوله   پلی اتیلن  75 میلیمتر

150,000390,600,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  110 میلیمتر8

2
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
2,100579,600,000متر

4
لوله   پلی اتیلن  20 میلیمتر PN4   Pe32 - ضخامت 1.2 

میلیمتر
13,000213,200,000متر

2,009,604,430ریال

2,190,468,829ریال% 9

مجموع جدول

ارزش افزوده

مقدار

276000

16400

1420

704

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.

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 :  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

1125

2604

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

4PN5   PE100 218,950246,318,750مترلوله   پلی اتیلن  125 میلیمتر

5PN5   PE100 350,900498,278,000مترلوله   پلی اتیلن  160 میلیمتر

3PN6   PE80 115,92081,607,680مترلوله   پلی اتیلن  75 میلیمتر

150,000390,600,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  110 میلیمتر8

2
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
2,100579,600,000متر

4
لوله   پلی اتیلن  20 میلیمتر PN4   Pe32 - ضخامت 1.2 

میلیمتر
13,000213,200,000متر

2,009,604,430ریال

2,190,468,829ریال% 9

مجموع جدول

ارزش افزوده

مقدار

276000

16400

1420

704

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.

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 :  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

1125

2604

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

11,00090,200,000عددمینی بابلر  خود شوینده تنظیم فشار   24 لیتر در ساعت3

2,5001,000,000عددبست ابتدایی  فشاری پلی اتیلن  16  * 20 میلیمتر4

1,800720,000عددبست انتهایی  فشاری پلی اتیلن   20 میلیمتر5

2,300920,000عددرابط   داخل لوله پلی اتیلن  16  * 20 میلیمتر6

92,840,000ریال

101,195,600ریال% 9

مقدار

ارزش افزوده :

400

400

400

8200

اتصاالت گسیلنده و رابط های ) کشت باغ (

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع جدول

اتصاالت لترال های شبکه آبیاری  ) با متعلقات (
قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(واحدشرح کاالردیف

12,00052,080,000عددرابط  لی فلت به تیپ پلی اتیلن  16  * 16 میلیمتر1

3,5003,500,000عددرابط   تیپ به تیپ پلی اتیلن  16  * 16 میلیمتر3

55,580,000ریال

60,582,200ریال% 9 ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

اتصاالت لترال های شبکه آبیاری  ) با متعلقات (

4340

اتصاالت و رابط های ) کشت زراعت (

1000

مقدار

مجموع جدول



     یر آبادامروستای  – جاجرمشهرستان  -رمضان محمدی آقای -قطره ای  آبیاری طرح

(Ab.B.S)  2                                                                                                                      آب برهان سانیا  هندسین مشاورم          

                                                                                                                                                                                                                                          

 

پمپ و تابلو برق -4

 

 

 

 

 

 

 

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

1
الکترو پمپ WKL  80/3 - 15 کیلو وات 1450 دور در 

دقیقه قطر پروانه   220 میلیمتر
11148,000,00048,000,000دستگاه

4
الکترو پمپ گریز از مرکز  80/3 - 15 کیلو وات 1450 دور 

در دقیقه قطر پروانه   220 میلیمتر
11160,000,00060,000,000دستگاه

108,000,000ریال

117,720,000ریال% 9

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

لوازم سیستم پمپاژ

لوازم سیستم پمپاژ

 لوازم سیستم پمپاژ

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

11118,000,00018,000,000مترتابلو برق کنترل دور  درجه یک    15 کیلو وات2

10110500,0005,000,000مترکابل افشان   مسی 16  * 4 میلیمتر مربع1

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

10110450,0004,500,000مترسیم   مسی  25 میلیمتر مربع4

212150,000300,000عددکابلشو     25 میلیمتر مربع5

20012002,000400,000کیلوگرمزغال6

10011002,500250,000کیلوگرمنمک7

36,450,000ریال

39,730,500ریال% 9

لوازم تابلو برق

سایر لوازم تابلو برق و چاه ارت - بخش های شرقی و میانی و غربی

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع لوازم

لوازم تابلو برق و اتصاالت چاه ارت

ارزش افزوده :
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 فیلتراسیون-5

 

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

1
کلکتور ورودی ) فلنچدار (  فیلتر دیسکی پلی آمیدی   5 اینچ  

  دو واحدی با انشعاب 3 اینچ
1119,000,0009,000,000عدد

2
کلکتور خروجی ) ویکتولیک (  فیلتر دیسکی پلی آمیدی   5 

اینچ    دو واحدی با انشعاب 3 اینچ
1119,000,0009,000,000عدد

3
کلکتور بک واش  با متعلقات پلی آمیدی   2 اینچ    دو 

واحدی با انشعاب 2 اینچ
1114,000,0004,000,000عدد

1113,000,0003,000,000عددلوله کشی اس شکل  تخلیه بک واش پلی اتیلن  2 اینچ4

5
فیلتر دیسکی  اتوماتیک  دوبل پلی آمیدی   3 اینچ    ورودی 

و خروجی ویکتولیک
21241,000,00082,000,000عدد

6
   PN10 شیر سه راهی  کالچدار چدنی  80 میلیمتر

ویکتولیک
2127,000,00014,000,000عدد

7PN10 2121,500,0003,000,000عددشیر گازی   برنجی  50 میلیمتر

414900,0003,600,000عددکوپلینگ ویکتولیک     3 اینچ8

9PN6   PE80 15115177,0002,655,000مترلوله   پلی اتیلن  63 میلیمتر

10PN6 11143,02043,020عددفلنچ   پلی اتیلن  63 میلیمتر

11PN6 21295,400190,800عددزانو جوشی  90 درجه پلی اتیلن  63 میلیمتر

1118,0008,000عددواشر آب بند   الستیکی  50 میلیمتر12

111180,000180,000عددرینگ   فلزی گالوانیزه  50 میلیمتر    ضخامت 8 میلیمتر13

81818,000144,000عددپیچ و مهره   گالوانیزه 6  * 14 میلیمتر14

142,594,694ریال% 9

لوازم بخش فیلتراسیون

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

فیلتر دیسکی - کلکتور های ورودی و خروجی - سایر اتصاالت مرتبط
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قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(مقدار کلتعداد پکیجمقدار واحدواحدشرح کاالردیف

1117,000,0007,000,000عددوان کود   پلیمری  500 لیتر1

1114,500,0004,500,000سریشاسی پیرامون وان کود  با متعلقات2

1112,500,0002,500,000سریشاسی الکتروپمپ و همزن کود  با متعلقات3

1114,300,0004,300,000سریونتوری تزریق کود      1 اینچ4

101,600,0000سریمینی فیلتر  دیسکی پلی آمیدی  1 اینچ5

6
پمپ تزریق کود )پشتیبان ونتوری(  فشار کارکرد 3 بار   

0.5 لیتر بر ثانیه
11114,500,00014,500,000سری

11117,000,00017,000,000سریپمپ همزن کود  فشار کارکرد 5 بار   0.5 لیتر بر ثانیه7

11110,000,00010,000,000سریمتعلقات و اتصاالت پمپ تزریق کود و ونتوری     1 اینچ8

59,800,000ریال

65,182,000ریال% 9

462,243,734ریال

لوازم سیستم تزریق کود

تانک کود و متعالت مرتبط

مجموع لوازم ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده


