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 مینی بابلر 1-1

 

 

 

 پمپاژایستگاه لیست لوازم  1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1PN6   PE80 107,64045,208,800مترلوله   پلی اتیلن  75 میلیمتر

5PN6   PE80 75,40022,620,000مترلوله   پلی اتیلن  63 میلیمتر

4
لوله   پلی اتیلن  20 میلیمتر PN4   Pe32 - ضخامت 1.2 

میلیمتر
17,00088,400,000متر

156,228,800ریال

170,289,392ریال% 9

5200

300

لوله های خطوط مانیفلد

لوله های خطوط لترال

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع جدول

مقدار

ارزش افزوده

420

لوله های خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های شبکه آبیاری
قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(واحدشرح کاالردیف

15,00021,000,000عددمینی بابلر  خود شوینده تنظیم کننده فشار   24 لیتر در ساعت1

1,850185,000عددواشر بست ابتدایی  فشاری دنباله دار پلی اتیلن   20 میلیمتر2

2,300230,000عددبست ابتدایی  فشاری پلی اتیلن   20 میلیمتر3

2,300230,000عددبست انتهایی  عینکی پلی اتیلن   20 میلیمتر4

2,100315,000عددرابط   داخل لوله پلی اتیلن   20 میلیمتر5

21,960,000ریال

23,936,400ریال% 9

1400

اتصاالت و رابط های ) کشت زراعت (

اتصاالت لترال های شبکه آبیاری  ) با متعلقات (

مجموع جدول

مقدار

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

100

100

100

150

ارزش افزوده :

اتصاالت گسیلنده و رابط های ) کشت باغ (

1,170,0001,170,000عدداتصال فلنچدار   پلی اتیلن 21/2  * 75 میلیمتر1

2PN6 132,000396,000عددکمربند   پلی اتیلن 2  * 75 میلیمتر

3PN6 1,295,0005,180,000عددسه راه ماده   پلی اتیلن 2  * 75 میلیمتر

4PN6 296,0001,184,000عددرابط  رزوه ای پلی اتیلن  63 میلیمتر

5PN6 195,000780,000عدددرپوش  رزوه ای پلی اتیلن  63 میلیمتر

6PN6 459,000459,000عدددرپوش  رزوه ای پلی اتیلن  75 میلیمتر

10,00020,000عددواشر آب بند   الستیکی  65 میلیمتر7

9,189,000ریال

10,016,010ریال% 9

4

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

اتصاالت پلی اتیلن - خطوط اصلی و نیمه اصلی

1

4

2

ارزش افزوده :

4

مجموع جدول

1

3

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

1RB845/M  11140,000,00040,000,000دستگاهالکتروپمپ کف کش 3 اینچ تک فاز 3 کیلووات

40,000,000ریال

43,600,000ریال% 9

 لوازم پمپ و الکترو موتور

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
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 فیلتراسیون 1-3

 

 

 

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

لوازم بخش فیلتراسیون

11120,000,00020,000,000عددفیلتر دیسکی دوبل  دستی   3 اینچ1

212600,0001,200,000عدداتصال ویکتولیک     3 اینچ2

212400,000800,000عددساپورت گذاری زیر کلکتورها3

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

30,464,320ریال

33,206,109ریال% 9

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تانک کود و سایر اتصاالت مرتبط

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

11120,00020,000عددمغزی   پلی اتیلن  1 اینچ1

111155,000155,000عددشیر توپی   پلیمری  1 اینچ    دسته فلزی2

111370,000370,000عددشیر تخلیه هوا  تک روزنه پلی اتیلن  1 اینچ    رزوه  نر3

21220,00040,000عددنوار تفلون4

111350,000350,000عددشیر سماوری     1/2 اینچ1

11180,00080,000عددمغزی   گالوانیزه  1/2 اینچ2

111800,000800,000عددفشار سنج ) مانومتر (   صفحه روغنی  1/2 اینچ 6بار3

111200,000200,000عددصافی   برنجی  1/2 اینچ4

41420,00080,000عددنوار تفلون5

2,095,000ریال

2,283,550ریال% 9

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

اتصاالت شیر تخلیه هوا و مانومتر - فیلترهای ثانویه

اتصاالت مانومتر - کلکتور های )فیلتر ثانویه(


