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 آبپاش

 

 

 

 

 پمپ

 

 

 لوازم لوله چاهک شناور پمپ موجود می باشد.

 

 

 

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

1PE100   6 24284446,00037,464,000مترلوله پلی اتیلن دو سر کوپله     63 میلیمتر

14242120,0005,040,000عدداتصال آبپاش کوپلینگ     63 میلیمتر4

155140,000700,000عدددرپوش بارانی ساده     63 میلیمتر8

155180,000900,000عدداتصال زانوی 90 درجه کوپلینگ     63 میلیمتر9

11515.0280,0004,200,000عددآبپاش  تنظیمی مدل ویر35   پالستیکی  3/4 اینچ2

12727.0390,00010,530,000عددآبپاش تمام دورمدل ویر 35   پالستیکی  3/4 اینچ3

14242.05,400226,800عددلوله  100 سانت   پلیمری  1 اینج5

14242.039,0001,638,000عددشیر  توپی    پلیمری  1 اینج6

14242.015,000630,000عددتبدیل   گالوانیزه 3/4  * 1 اینج7

61,328,800ریال

66,848,392ریال% 9

 لوازم بال آبیاری

 لوازم آبپاش

مجموع لوازم رایزر ها

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

1PE100   6 24284446,00037,464,000مترلوله پلی اتیلن دو سر کوپله     63 میلیمتر

14242120,0005,040,000عدداتصال آبپاش کوپلینگ     63 میلیمتر4

155140,000700,000عدددرپوش بارانی ساده     63 میلیمتر8

155180,000900,000عدداتصال زانوی 90 درجه کوپلینگ     63 میلیمتر9

11515.0280,0004,200,000عددآبپاش  تنظیمی مدل ویر35   پالستیکی  3/4 اینچ2

12727.0390,00010,530,000عددآبپاش تمام دورمدل ویر 35   پالستیکی  3/4 اینچ3

14242.05,400226,800عددلوله  100 سانت   پلیمری  1 اینج5

14242.039,0001,638,000عددشیر  توپی    پلیمری  1 اینج6

14242.015,000630,000عددتبدیل   گالوانیزه 3/4  * 1 اینج7

61,328,800ریال

66,848,392ریال% 9

 لوازم بال آبیاری

 لوازم آبپاش

مجموع لوازم رایزر ها

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

1PE100   6 24284446,00037,464,000مترلوله پلی اتیلن دو سر کوپله     63 میلیمتر

14242120,0005,040,000عدداتصال آبپاش کوپلینگ     63 میلیمتر4

155140,000700,000عدددرپوش بارانی ساده     63 میلیمتر8

155180,000900,000عدداتصال زانوی 90 درجه کوپلینگ     63 میلیمتر9

11515.0280,0004,200,000عددآبپاش  تنظیمی مدل ویر35   پالستیکی  3/4 اینچ2

12727.0390,00010,530,000عددآبپاش تمام دورمدل ویر 35   پالستیکی  3/4 اینچ3

14242.05,400226,800عددلوله  100 سانت   پلیمری  1 اینج5

14242.039,0001,638,000عددشیر  توپی    پلیمری  1 اینج6

14242.015,000630,000عددتبدیل   گالوانیزه 3/4  * 1 اینج7

61,328,800ریال

66,848,392ریال% 9

 لوازم بال آبیاری

 لوازم آبپاش

مجموع لوازم رایزر ها

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

11123,000,00023,000,000دستگاهپمپ شناور UQH - 7.5  271/7 کیلو وات1

23,000,000ریال

25,070,000ریال% 9

 لوازم سیستم پمپاژ

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

لوازم سیستم پمپاژ

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

11123,500,00023,500,000مترتابلو برق    معمولی)ستاره مثلث(   11 کیلو وات1

30130150,0004,500,000مترکابل افشان   مسی 6  * 4 میلیمتر مربع1

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

1511590,0001,350,000مترسیم   مسی  10 میلیمتر مربع3

41415,00060,000عددکابلشو     10 میلیمتر مربع4

701704,500315,000کیلوگرمزغال5

15011504,500675,000کیلوگرمنمک6

35,000,000ریال

38,150,000ریال% 9

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

لوازم تابلو برق و اتصاالت چاه ارت

لوازم تابلو برق

سایر لوازم تابلو برق و چاه ارت
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 فیلتراسیون

 

 

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

1114,500,0004,500,000عددوان کود   پلیمری  200 لیتر1

21290,000180,000عددشیر 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

11,330,000ریال

12,349,700ریال% 9

لوازم سیستم تزریق کود

تانک کود و متعالت مرتبط

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع لوازم


