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 لی فلتلوله  1-1

 

 

 نوار آبیاری 1-2

 

 

  

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

4PN5   PE100 209,135318,721,740مترلوله   پلی اتیلن  125 میلیمتر

4PN4 195,000399,750,000مترلوله  لی فلت یو پی وی سی   110 میلیمتر

1
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.5 لیتر در متر
1,800322,200,000متر

1,040,671,740ریال

1,134,332,197ریال% 9

1524

2050

لوله های خطوط مانیفلد

لوله های خطوط لترال

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع جدول

مقدار

ارزش افزوده

179000

لوله های خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های شبکه آبیاری
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 پمپاژ-1-3

 

 

 

  

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

1
الکتروپمپ گریز از مرکز با قطر پروانه 319 میلیمتر  65-

315        1450 دور دقیقه
11135,000,00035,000,000دستگاه

11138,000,00038,000,000دستگاهالکترو موتور   11 کیلووات  پوسته چدنی       1450 دور دقیقه2

1116,500,0006,500,000سریکوپله و شاسی3

79,500,000ریال

86,655,000ریال% 9

 لوازم پمپ و الکترو موتور

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

11190,000,00090,000,000مترتابلو برق  11 کیلو وات         کنترل دور1

10110560,0005,600,000مترکابل مفتولی مسی 16*24

10110360,0003,600,000مترکابل افشان مسی 10*34

11110,000,00010,000,000عددصفحه مسی 50*50*45

31385,000255,000عددکابلشو 25 میلی متر مربع5

10011003,800380,000کیلوگرمزغال6

15115205,0003,075,000مترسیم مسی 725

20012002,800560,000کیلوگرمنمک8

113,470,000ریال

123,682,300ریال% 9

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

لوازم تابلو برق
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 راسیونیلتف1-4

 

 

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

12222,000,00044,000,000عددفیلتر دیسکی دوبل  دستی   3 اینچ1

2
کلکتور ورودی و خروجی فیلتر دیسکی      5 اینچ    دو 

واحدی 3 اینچ
1223,350,0006,700,000عدد

224730,0002,920,000عدداتصال ویکتولیک     3 اینچ3

224320,0001,280,000عددفلنچ  آهنی   3 اینچ    ضخامت 10 میلیمتر4

821625,000400,000عددپیچ و مهره    6  * 14 میلیمتر5

821632,000512,000عددپیچ و مهره    6  * 16 میلیمتر6

22415,00060,000عددواشر آب بند   الستیکی  80 میلیمتر7

22418,00072,000عددواشر آب بند   الستیکی  100 میلیمتر8

224350,0001,400,000عددساپورت گذاری زیر کلکتورها     3 اینچ9

12275,000150,000عددبوشن جوشی   آهنی  1 اینچ1

12278,000156,000عددمغزی   گالوانیزه  1 اینچ2

122110,000220,000عددچپقی   گالوانیزه  1 اینچ3

122600,0001,200,000عددشیر گازی   برنجی  1 اینچ4

22420,00080,000عددنوار تفلون5

1119,000,0009,000,000عددتانک کود    پلیمری  500 لیتر    ورودی و خروجی 1 اینچ1

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

111530,000530,000عددفیلتر دیسکی      1 اینچ3

21275,000150,000عددبوشن   جوشی آهنی  1 اینچ4

21220,16040,320عددمغزی   پلی اتیلن  1 اینچ5

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

51520,000100,000عددنوار تفلون7

71,926,320ریال

78,399,689ریال% 9

لوازم بخش فیلتراسیون

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

تانک کود و سایر اتصاالت مرتبط

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تخلیه کلکتور


