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

1PN5   PE100 614,4007,299,072,000مترلوله   پلی اتیلن  200 میلیمتر

2PN5   PE100 387,2007,982,515,200مترلوله   پلی اتیلن  160 میلیمتر

192,0007,376,256,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  110 میلیمتر3

4
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.0 لیتر در متر
1,7503,032,750,000متر

25,690,593,200ریال

28,002,746,588ریال% 9

38418

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات : 1-  طول لوله های پلی اتیلن به سمت باال ) تا نهایتا 30 متر ( اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری

لوله های پلی اتیلن خطوط مانیفلد

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر نسبت به محاسبات دفترچه ، بر اساس شاخه های 12 متری اصالح شده است.

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر  با توجه به متراژ بسته بندی لوله ها به سمت باال ، اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط لترال

11880

20616

مقدار

 1,733,000 

توضیحات :  1- 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

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

1PN5   PE100 614,4007,299,072,000مترلوله   پلی اتیلن  200 میلیمتر

2PN5   PE100 387,2007,982,515,200مترلوله   پلی اتیلن  160 میلیمتر

192,0007,376,256,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  110 میلیمتر3

4
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.0 لیتر در متر
1,7503,032,750,000متر

25,690,593,200ریال

28,002,746,588ریال% 9

38418

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات : 1-  طول لوله های پلی اتیلن به سمت باال ) تا نهایتا 30 متر ( اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری

لوله های پلی اتیلن خطوط مانیفلد

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر نسبت به محاسبات دفترچه ، بر اساس شاخه های 12 متری اصالح شده است.

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر  با توجه به متراژ بسته بندی لوله ها به سمت باال ، اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط لترال

11880

20616

مقدار

 1,733,000 

توضیحات :  1- 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

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

1PN5   PE100 614,4007,299,072,000مترلوله   پلی اتیلن  200 میلیمتر

2PN5   PE100 387,2007,982,515,200مترلوله   پلی اتیلن  160 میلیمتر

192,0007,376,256,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  110 میلیمتر3

4
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.0 لیتر در متر
1,7503,032,750,000متر

25,690,593,200ریال

28,002,746,588ریال% 9

38418

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات : 1-  طول لوله های پلی اتیلن به سمت باال ) تا نهایتا 30 متر ( اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری

لوله های پلی اتیلن خطوط مانیفلد

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر نسبت به محاسبات دفترچه ، بر اساس شاخه های 12 متری اصالح شده است.

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر  با توجه به متراژ بسته بندی لوله ها به سمت باال ، اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط لترال

11880

20616

مقدار

 1,733,000 

توضیحات :  1- 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

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

1PN5   PE100 614,4007,299,072,000مترلوله   پلی اتیلن  200 میلیمتر

2PN5   PE100 387,2007,982,515,200مترلوله   پلی اتیلن  160 میلیمتر

192,0007,376,256,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  110 میلیمتر3

4
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.0 لیتر در متر
1,7503,032,750,000متر

25,690,593,200ریال

28,002,746,588ریال% 9

38418

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات : 1-  طول لوله های پلی اتیلن به سمت باال ) تا نهایتا 30 متر ( اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری

لوله های پلی اتیلن خطوط مانیفلد

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر نسبت به محاسبات دفترچه ، بر اساس شاخه های 12 متری اصالح شده است.

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر  با توجه به متراژ بسته بندی لوله ها به سمت باال ، اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط لترال

11880

20616

مقدار

 1,733,000 

توضیحات :  1- 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

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

1PN5   PE100 614,4007,299,072,000مترلوله   پلی اتیلن  200 میلیمتر

2PN5   PE100 387,2007,982,515,200مترلوله   پلی اتیلن  160 میلیمتر

192,0007,376,256,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  110 میلیمتر3

4
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.0 لیتر در متر
1,7503,032,750,000متر

25,690,593,200ریال

28,002,746,588ریال% 9

38418

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات : 1-  طول لوله های پلی اتیلن به سمت باال ) تا نهایتا 30 متر ( اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری

لوله های پلی اتیلن خطوط مانیفلد

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر نسبت به محاسبات دفترچه ، بر اساس شاخه های 12 متری اصالح شده است.

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر  با توجه به متراژ بسته بندی لوله ها به سمت باال ، اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط لترال

11880

20616

مقدار

 1,733,000 

توضیحات :  1- 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

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

1PN5   PE100 614,4007,299,072,000مترلوله   پلی اتیلن  200 میلیمتر

2PN5   PE100 387,2007,982,515,200مترلوله   پلی اتیلن  160 میلیمتر

192,0007,376,256,000مترلوله لی فلت   یو پی وی سی  110 میلیمتر3

4
نوار آبیاری   پلی اتیلن  17 میلیمتر    200 میکرون - 30 

سانتی متر دریپر - دبی 5.0 لیتر در متر
1,7503,032,750,000متر

25,690,593,200ریال

28,002,746,588ریال% 9

38418

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات : 1-  طول لوله های پلی اتیلن به سمت باال ) تا نهایتا 30 متر ( اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط اصلی و نیمه اصلی

لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری

لوله های پلی اتیلن خطوط مانیفلد

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر نسبت به محاسبات دفترچه ، بر اساس شاخه های 12 متری اصالح شده است.

توضیحات :  طول لوله های فوق الذکر  با توجه به متراژ بسته بندی لوله ها به سمت باال ، اصالح شده است.

لوله های پلی اتیلن خطوط لترال

11880

20616

مقدار

 1,733,000 

توضیحات :  1- 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
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 پمپاژایستگاه لیست لوازم  1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1
الکترو پمپ گریز از مرکز  80-315 - 18.5 کیلو وات 1450 

دور در دقیقه قطر پروانه   319 میلیمتر
144200,000,000800,000,000دستگاه

800,000,000ریال

872,000,000ریال% 9

A,B,C,Dلوازم سیستم پمپاژ - بخش های

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

144170,000,000680,000,000دستگاهتابلو برق  کنترل دور   18.5 کیلو وات1

504200320,00064,000,000مترکابل افشان   مسی 10  * 4 میلیمتر مربع1

14412,000,00048,000,000عددصفحه   مسی 50  * 50 سانتیمتر ضخامت 5 میلیمتر3

15460320,00019,200,000مترسیم لخت   مسی  35 میلیمتر مربع4

14480,000320,000عددکانکتور مسی5

341280,000960,000عددکابلشو   مسی  35 میلیمتر مربع6

6424110,0002,640,000مترکابلشو بیمتال     10 میلیمتر مربع7

248110,000880,000عددکابلشو بیمتال     10 میلیمتر مربع8

36414450,0007,200,000عددکابلشو   مسی  10 میلیمتر مربع9

3412650,0007,800,000عددجوشکاری صفحه   مسی10

100440010,0004,000,000کیلوگرمزغال11

20048005,0004,000,000کیلوگرمنمک12

839,000,000ریال

914,510,000ریال% 9

لوازم تابلو برق و اتصاالت چاه ارت

مجموع لوازم

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

A,B,C,D سایر لوازم تابلو برق و چاه ارت - بخش های

ارزش افزوده :

A,B,C,D تابلو برق - بخش های
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 فیلتراسیون

 

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

1PN10   PE100 44161,057,50016,920,000مترلوله    پلی اتیلن  200 میلیمتر

2PN10 44161,297,00020,752,000عددزانوی    پلی اتیلن  200 میلیمتر

4416550,0008,800,000عددفلنچ    پلی اتیلن  200 میلیمتر3

4416850,00013,600,000عددرینگ    آهنی  200 میلیمتر    با ضخامت 12 میلیمتر4

441645,000720,000عددواشر الستیکی     200 میلیمتر5

32412855,0007,040,000عددپیچ و مهره  گالوانیزه  10  * 16 میلیمتر6

542035,000,000700,000,000عددفیلتر دیسکی  دوبل  پلی آمیدی  3  اینچ7

8
 کلکتور  باورودی فلنچدار و خروجی ویکتولیک پلی آمیدی 3  * 

8 اینچ 5 واحدی
24825,000,000200,000,000عدد

1448,000,00032,000,000عددکلکتور  بک واش پلی آمیدی 2  * 2 اینچ 5 واحدی9

542014,000,000280,000,000عددشیر سه راهی    50  * 80 میلیمتر10

248379,0003,032,000عددزانوی پیچی  پلی اتیلن   2 اینچ11

154601,080,00064,800,000عددبست و قالب  ویکتولیک   80 میلیمتر12

5420800,00016,000,000عددبست و قالب  ویکتولیک   50 میلیمتر13

1,295,832,000ریال

1,412,456,880ریال% 9

لوازم بخش فیلتراسیون

لوازم فیلتر ثانویه و سایر اتصاالت مرتبط -

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

2489,300,00074,400,000عددتانک کود   پلیمری  500 لیتر1

2483,600,00028,800,000سریمینی فیلتر  دیسکی پلی آمیدی  1 اینچ2

14416,500,00066,000,000سریپمپ تزریق کود  فشار کارکرد 3 بار   0.5 لیتر بر ثانیه3

14418,000,00072,000,000سریپمپ همزن کود  فشار کارکرد 5 بار   0.5 لیتر بر ثانیه4

642498,0002,352,000مترلوله    پلیمری  32 میلیمتر5

10440410,00016,400,000عددشیر    پلیمری  32 میلیمتر6

441695,0001,520,000عددزانو ماده   پلی اتیلن  32 میلیمتر7

24890,000720,000عددزانو معمولی   پلی اتیلن  32 میلیمتر8

341289,0001,068,000عدداتصال نر   پلی اتیلن  32 میلیمتر9

642480,0001,920,000عدداتصال ماده   پلی اتیلن  32 میلیمتر10

4416110,0001,760,000عددسه راه    پلی اتیلن  32 میلیمتر11

4416100,0001,600,000عددبوشن   گالوانیزه  32 میلیمتر12

1646490,0005,760,000عددمغزی   گالوانیزه  32 میلیمتر13

274,300,000ریال

298,987,000ریال% 9

تانک کود و متعالت مرتبط -

لوازم سیستم تزریق کود

مجموع لوازم

ارزش افزوده : مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده


