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فلتلی لوله   

 

 

 

آبیارینوار   

 

 

 

 آبپاش

 

 

 

 

 

 

 

 

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

12500

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

12500

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

12500

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

12500

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

12500

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

2.002244.0650,00028,600,000مترلوله دو سر کوپله  6 متری پلی اتیلن  63 میلیمتر 6 اتمسفر1

1.002222.0150,0003,300,000عدداتصال آبپاش  کوپلینگی   63 میلیمتر2

1.0033.0140,000420,000عدددرپوش بارانی  ساده   63 میلیمتر3

1.0033.0200,000600,000عدداتصال زانوی  90 درجه کوپلینگ  63 میلیمتر4

1.0033.0300,000900,000عددتبدیل دو سر کوپله    63  * 75 میلیمتر5

1.0033.0700,0002,100,000عددشیر بازکننده هیدرانت    2.5  * 3 اینچ6

1.0066.0300,0001,800,000عددآبپاش تنظیمی  مدل ویر 36 پالستیکی  سه چهارم  اینچ1

1.001616.0400,0006,400,000عددآبپاش تمام دور  مدل ویر 36 پالستیکی  سه چهارم  اینچ2

2.002244.05,400237,600عددلوله   100 سانت پلی مری  1 اینچ3

2.002244.040,0001,760,000عددشیر   توپی پلی مری  1 اینچ4

2.002244.015,000660,000عددتبدیل   گالوانیره 4 /3  * 1 اینچ5

46,777,600ریال

50,987,584ریال% 9

مجموع لوازم رایزر ها

ارزش افزوده : مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

اتصاالت لوازم  بارانی

مقدار

اتصاالت لوازم بال  بارانی

اتصاالت لوازم آبپاش

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

2.002244.0650,00028,600,000مترلوله دو سر کوپله  6 متری پلی اتیلن  63 میلیمتر 6 اتمسفر1

1.002222.0150,0003,300,000عدداتصال آبپاش  کوپلینگی   63 میلیمتر2

1.0033.0140,000420,000عدددرپوش بارانی  ساده   63 میلیمتر3

1.0033.0200,000600,000عدداتصال زانوی  90 درجه کوپلینگ  63 میلیمتر4

1.0033.0300,000900,000عددتبدیل دو سر کوپله    63  * 75 میلیمتر5

1.0033.0700,0002,100,000عددشیر بازکننده هیدرانت    2.5  * 3 اینچ6

1.0066.0300,0001,800,000عددآبپاش تنظیمی  مدل ویر 36 پالستیکی  سه چهارم  اینچ1

1.001616.0400,0006,400,000عددآبپاش تمام دور  مدل ویر 36 پالستیکی  سه چهارم  اینچ2

2.002244.05,400237,600عددلوله   100 سانت پلی مری  1 اینچ3

2.002244.040,0001,760,000عددشیر   توپی پلی مری  1 اینچ4

2.002244.015,000660,000عددتبدیل   گالوانیره 4 /3  * 1 اینچ5

46,777,600ریال

50,987,584ریال% 9

مجموع لوازم رایزر ها

ارزش افزوده : مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

اتصاالت لوازم  بارانی

مقدار

اتصاالت لوازم بال  بارانی

اتصاالت لوازم آبپاش

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

2.002244.0650,00028,600,000مترلوله دو سر کوپله  6 متری پلی اتیلن  63 میلیمتر 6 اتمسفر1

1.002222.0150,0003,300,000عدداتصال آبپاش  کوپلینگی   63 میلیمتر2

1.0033.0140,000420,000عدددرپوش بارانی  ساده   63 میلیمتر3

1.0033.0200,000600,000عدداتصال زانوی  90 درجه کوپلینگ  63 میلیمتر4

1.0033.0300,000900,000عددتبدیل دو سر کوپله    63  * 75 میلیمتر5

1.0033.0700,0002,100,000عددشیر بازکننده هیدرانت    2.5  * 3 اینچ6

1.0066.0300,0001,800,000عددآبپاش تنظیمی  مدل ویر 36 پالستیکی  سه چهارم  اینچ1

1.001616.0400,0006,400,000عددآبپاش تمام دور  مدل ویر 36 پالستیکی  سه چهارم  اینچ2

2.002244.05,400237,600عددلوله   100 سانت پلی مری  1 اینچ3

2.002244.040,0001,760,000عددشیر   توپی پلی مری  1 اینچ4

2.002244.015,000660,000عددتبدیل   گالوانیره 4 /3  * 1 اینچ5

46,777,600ریال

50,987,584ریال% 9

مجموع لوازم رایزر ها

ارزش افزوده : مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

اتصاالت لوازم  بارانی

مقدار

اتصاالت لوازم بال  بارانی

اتصاالت لوازم آبپاش
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 پمپاژایستگاه لیست لوازم  1-1

 

 

 

 

 

 

 

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

1-   WKL 65/04 11120,400,00020,400,000دستگاهپمپ فشار قوی

2
الکتروموتور پوسته چدنی سه فاز    - 7.5 کیلووات   1500   

دور در دقیقه
11123,000,00023,000,000دستگاه

43,400,000ریال

47,306,000ریال% 9

 لوازم سیستم پمپاژ

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

لوازم سیستم پمپاژ

مجموع لوازم

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

11150,000,00050,000,000مترتابلو برق  کنترل دور   7.5 کیلو وات1

30130260,0007,800,000مترکابل افشان   مسی 6  * 4 میلیمتر مربع1

1114,600,0004,600,000عددصفحه   مسی 40  * 40 میلیمتر مربع ضخامت 5 میلیمتر2

15115152,0002,280,000مترسیم   مسی  25 میلیمتر مربع3

41426,000104,000عددکابلشو     25 میلیمتر مربع4

10011004,500450,000کیلوگرمزغال5

20012002,500500,000کیلوگرمنمک6

65,734,000ریال

71,650,060ریال% 9

لوازم تابلو برق

لوازم تابلو برق و اتصاالت چاه ارت

سایر لوازم تابلو برق و چاه ارت

مجموع لوازم

ارزش افزوده : مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
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قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(مقدار کلتعداد پکیجمقدار واحدواحدشرح کاالردیف

11119,500,00019,500,000عددفیلتر  دوبل دستی پلی آمیدی  3  اینچ1

212660,0001,320,000مترلوله    آهنی  90 میلیمتر2

313210,000630,000عددزانو 90 درجه   آهنی  90 میلیمتر3

212800,0001,600,000عددبست و قالب  ویکتولیک   80 میلیمتر4

23,050,000ریال

25,124,500ریال% 9 ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

لوازم فیلتر ثانویه و سایر اتصاالت مرتبط

لوازم بخش فیلتراسیون

مجموع لوازم

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

1114,500,0004,500,000عددمنبع   پلیمری  150 لیتر1

11190,00090,000عددشیر گازی     1 اینچ2

41450,000200,000عددمغزی    گالوانیزه  1 اینچ3

31350,000150,000عددبوشن  جوشی گالوانیزه  1 اینچ4

1114,300,0004,300,000عددونتوری  پلی امیدی   1 اینچ5

1111,600,0001,600,000عددمینی فیلتر  دیسکی پلی آمیدی  1 اینچ6

21280,000160,000عددزانو ماده    پلی اتیلن 1  * 32 میلیمتر7

21280,000160,000عدداتصال ماده   پلی اتیلن 1  * 32 میلیمتر8

41420,00080,000عددنوار تفلون9

11,240,000ریال

12,251,600ریال% 9

لوازم سیستم تزریق کود

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تانک کود و متعالت مرتبط


