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1 

 لوله لی فلت

 

 

 

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

1PN6   PE80 142,10088,812,500مترلوله   پلی اتیلن  90 میلیمتر

110,00026,620,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  90 میلیمتر1

1,35016,875,000مترنوار تیپ1

132,307,500ریال

144,215,175ریال% 9 مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

لوله های پلی اتیلن خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری

لوله های پلی اتیلن خطوط مانیفلد

لوله های پلی اتیلن خطوط لترال

242

مقدار

625

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.

مجموع جدول

ارزش افزوده
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