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آبپاش1-3  

 

 

  

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

3PN6   PE100 185,90061,532,900مترلوله   پلی اتیلن  110 میلیمتر

3PN4 150,00037,500,000مترلوله  لی فلت یو پی وی سی   90 میلیمتر

2PN6   PE80 75,40027,144,000مترلوله   پلی اتیلن  63 میلیمتر

3PN6   PE80 107,6403,229,200مترلوله   پلی اتیلن  75 میلیمتر

1
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
1,80036,000,000متر

165,406,100ریال

180,292,649ریال% 9

لوله های خطوط لترال بارانی

360

30

لوله های خطوط مانیفلد

لوله های خطوط لترال

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع جدول

مقدار

ارزش افزوده

250

20000

لوله های خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های شبکه آبیاری

331

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

3PN6   PE100 185,90061,532,900مترلوله   پلی اتیلن  110 میلیمتر

3PN4 150,00037,500,000مترلوله  لی فلت یو پی وی سی   90 میلیمتر

2PN6   PE80 75,40027,144,000مترلوله   پلی اتیلن  63 میلیمتر

3PN6   PE80 107,6403,229,200مترلوله   پلی اتیلن  75 میلیمتر

1
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
1,80036,000,000متر

165,406,100ریال

180,292,649ریال% 9

لوله های خطوط لترال بارانی

360

30

لوله های خطوط مانیفلد

لوله های خطوط لترال

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع جدول

مقدار

ارزش افزوده

250

20000

لوله های خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های شبکه آبیاری

331

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

3PN6   PE100 185,90061,532,900مترلوله   پلی اتیلن  110 میلیمتر

3PN4 150,00037,500,000مترلوله  لی فلت یو پی وی سی   90 میلیمتر

2PN6   PE80 75,40027,144,000مترلوله   پلی اتیلن  63 میلیمتر

3PN6   PE80 107,6403,229,200مترلوله   پلی اتیلن  75 میلیمتر

1
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
1,80036,000,000متر

165,406,100ریال

180,292,649ریال% 9

لوله های خطوط لترال بارانی

360

30

لوله های خطوط مانیفلد

لوله های خطوط لترال

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع جدول

مقدار

ارزش افزوده

250

20000

لوله های خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های شبکه آبیاری

331

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

3PN6   PE100 185,90061,532,900مترلوله   پلی اتیلن  110 میلیمتر

3PN4 150,00037,500,000مترلوله  لی فلت یو پی وی سی   90 میلیمتر

2PN6   PE80 75,40027,144,000مترلوله   پلی اتیلن  63 میلیمتر

3PN6   PE80 107,6403,229,200مترلوله   پلی اتیلن  75 میلیمتر

1
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
1,80036,000,000متر

165,406,100ریال

180,292,649ریال% 9

لوله های خطوط لترال بارانی

360

30

لوله های خطوط مانیفلد

لوله های خطوط لترال

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع جدول

مقدار

ارزش افزوده

250

20000

لوله های خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های شبکه آبیاری

331

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

3PN6   PE100 185,90061,532,900مترلوله   پلی اتیلن  110 میلیمتر

3PN4 150,00037,500,000مترلوله  لی فلت یو پی وی سی   90 میلیمتر

2PN6   PE80 75,40027,144,000مترلوله   پلی اتیلن  63 میلیمتر

3PN6   PE80 107,6403,229,200مترلوله   پلی اتیلن  75 میلیمتر

1
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
1,80036,000,000متر

165,406,100ریال

180,292,649ریال% 9

لوله های خطوط لترال بارانی

360

30

لوله های خطوط مانیفلد

لوله های خطوط لترال

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع جدول

مقدار

ارزش افزوده

250

20000

لوله های خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های شبکه آبیاری

331

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

1
آب پاش تمام دور رزوه نر  با نازل های 2.38*4.36 

میلیمتر پلیمری       مشابه ویر 35
350,0006,300,000عدد

2
آب پاش تنظیمی رزوه نر  با نازل های 2.38*4.36 میلیمتر 

پلیمری       مشابه ویر 60
700,00012,600,000عدد

183,0006,588,000عددرایزر دو سر رزوه  1 متری پلیمری  1 اینچ3

4
شیر توپی  یک سر رزوه ماده یک سر رزوه نر پلیمری  1 

اینچ
270,0009,720,000عدد

43,0001,548,000عددتبدیل گلدانی   پلیمری 3/4  * 1 میلیمتر5

20,000720,000عددنوا تفلون6

37,476,000ریال

40,848,840ریال% 9

36

مجموع جدول

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مقدار

اتصاالت چدنی  - خطوط اصلی و نیمه اصلی

18

18

36

36

36

لوازم و اتصاالت آب پاش- آبیاری بارانی

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

1
آب پاش تمام دور رزوه نر  با نازل های 2.38*4.36 

میلیمتر پلیمری       مشابه ویر 35
350,0006,300,000عدد

2
آب پاش تنظیمی رزوه نر  با نازل های 2.38*4.36 میلیمتر 

پلیمری       مشابه ویر 60
700,00012,600,000عدد

183,0006,588,000عددرایزر دو سر رزوه  1 متری پلیمری  1 اینچ3

4
شیر توپی  یک سر رزوه ماده یک سر رزوه نر پلیمری  1 

اینچ
270,0009,720,000عدد

43,0001,548,000عددتبدیل گلدانی   پلیمری 3/4  * 1 میلیمتر5

20,000720,000عددنوا تفلون6

37,476,000ریال

40,848,840ریال% 9

36

مجموع جدول

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مقدار

اتصاالت چدنی  - خطوط اصلی و نیمه اصلی

18

18

36

36

36

لوازم و اتصاالت آب پاش- آبیاری بارانی
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 پمپاژایستگاه  -1-4

 

 

  

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

1
الکتروپمپ گریز از مرکز با قطر پروانه 259 میلیمتر  250-

65        1450 دور دقیقه
11135,000,00035,000,000دستگاه

2
الکتروپمپ فشار قوی با قطر پروانه 192 میلیمتر  65/4       

 1450 دور دقیقه
11137,000,00037,000,000دستگاه

12229,000,00058,000,000دستگاهالکترو موتور   7.5 کیلووات  پوسته چدنی       1450 دور دقیقه3

1226,500,00013,000,000سریکوپله و شاسی4

143,000,000ریال

155,870,000ریال% 9

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

 لوازم پمپ و الکترو موتور

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

12240,000,00080,000,000مترتابلو برق  11 کیلو وات         ستاره مثلث1

10220560,00011,200,000مترکابل مفتولی مسی 16*24

10220360,0007,200,000مترکابل افشان مسی 10*34

12210,000,00020,000,000عددصفحه مسی 50*50*45

32685,000510,000عددکابلشو 25 میلی متر مربع5

10022003,800760,000کیلوگرمزغال6

15230205,0006,150,000مترسیم مسی 725

20024002,8001,120,000کیلوگرمنمک8

126,940,000ریال

138,364,600ریال% 9

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

لوازم تابلو برق
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فیلتراسیون-1-4  

 

  

 

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

1112,600,0002,600,000عددفیلتر دیسکی دوبل  دستی   4 اینچ1

212800,0001,600,000عدداتصال ویکتولیک     4 اینچ2

212350,000700,000عددفلنچ  آهنی   4 اینچ    ضخامت 10 میلیمتر3

21225,00050,000عددپیچ و مهره    6  * 16 میلیمتر4

21218,00036,000عددواشر آب بند   الستیکی  100 میلیمتر5

212650,0001,300,000عددساپورت گذاری زیر کلکتورها     3 اینچ6

1114,500,0004,500,000عددتانک کود    پلیمری  200 لیتر    ورودی و خروجی 1 اینچ1

1112,500,0002,500,000عددونتوری تزریق      1 اینچ2

111530,000530,000عددفیلتر دیسکی      1 اینچ3

212169,000338,000عددبوشن   جوشی آهنی  1 اینچ4

21220,16040,320عددمغزی   پلی اتیلن  1 اینچ5

212228,000456,000عددشیر توپی   پلیمری  1 اینچ    دسته فلزی6

51520,000100,000عددنوار تفلون7

14,750,320ریال

16,077,849ریال% 9 ارزش افزوده :

لوازم بخش فیلتراسیون

فیلتر ثانویه - کلکتور های ورودی و خروجی - سایر اتصاالت مرتبط

تانک کود و سایر اتصاالت مرتبط

مجموع لوازم

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
133500,0001,500,000عددشیر سماوری     1/2 اینچ1
13320,00060,000عددمغزی   گالوانیزه  1/2 اینچ2
133800,0002,400,000عددفشار سنج ) مانومتر (   صفحه روغنی  1/2 اینچ 6بار3
133200,000600,000عددصافی   برنجی  1/2 اینچ4
23620,000120,000عددنوار تفلون5

4,680,000ریال

5,101,200ریال% 9

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

اتصاالت مانومتر


