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 شرکت نقش آب طوس
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قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(واحدشرح کاالردیف

1PN6   PE80 171,10088,972,000مترلوله   پلی اتیلن  90 میلیمتر

1PN6   PE80 84,10039,527,000مترلوله   پلی اتیلن  63 میلیمتر

2PN6   PE80 120,06021,610,800مترلوله   پلی اتیلن  75 میلیمتر

1
لوله   پلی اتیلن  16 میلیمتر PN4   Pe32 - ضخامت 1.2 

میلیمتر
9,000135,000,000متر

285,109,800ریال

310,769,682ریال% 9

مجموع جدول

ارزش افزوده

مقدار

520

15000

180

470

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

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

18,00090,000,000عدددریپر  خود شوینده تنظیم فشار   24 لیتر در ساعت1

2,000622,000عددبست ابتدایی     16 میلیمتر2

3,180988,980عددواشر بست ابتدایی  فشاری دنباله دار پلی اتیلن   16 میلیمتر3

4,0001,244,000عددبست انتهایی   پلی اتیلن   16 میلیمتر4

3,00090,000عددرابط   داخل لوله پلی اتیلن  16  * 16 میلیمتر5

92,944,980ریال

101,310,028ریال% 9

مقدار

ارزش افزوده :

5000

311

311

30

اتصاالت گسیلنده و رابط های ) کشت باغ (

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

311

مجموع جدول

اتصاالت لترال های شبکه آبیاری  ) با متعلقات (

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

1PN6 100,0001,200,000عددفلنچ جوشی   پلی اتیلن  90 میلیمتر

2PN6 60,000120,000عددفلنچ جوشی   پلی اتیلن  75 میلیمتر

3PN6 54,000540,000عددفلنچ جوشی   پلی اتیلن  63 میلیمتر

1PN6 260,0001,560,000عددسه راه جوشی   پلی اتیلن 90  * 90 میلیمتر

2PN6 210,000420,000عددسه راه جوشی   پلی اتیلن 75  * 90 میلیمتر

3PN6 190,0001,900,000عددسه راه جوشی   پلی اتیلن 63  * 90 میلیمتر

1PN6 190,000190,000عددزانو جوشی  90 درجه  پلی اتیلن  90 میلیمتر

1PN6 140,000560,000عددکپ جوشی   پلی اتیلن  90 میلیمتر

1PN6 170,000680,000عددکمر بند   پلی اتیلن 2  * 90 میلیمتر

7,170,000ریال

7,815,300ریال% 9

اتصاالت کمربند پلی اتیلن - خطوط اصلی و نیمه اصلی

1

2

4

اتصاالت سه راه های جوشی  پلی اتیلن - خطوط اصلی و نیمه اصلی

6

10

اتصاالت جوشی پلی اتیلن ) با متعلقات ( - خطوط اصلی و نیمه اصلی

4

اتصاالت درپوش های جوشی پلی اتیلن - خطوط اصلی و نیمه اصلی

اتصاالت فلنچ های پلی اتیلن - خطوط اصلی و نیمه اصلی

اتصاالت زانو های جوشی پلی اتیلن - خطوط اصلی و نیمه اصلی

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مقدار

12

2

10

مجموع جدول

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

1PE100   900,00036,000,000شاخهلوله  دو سر کوپله 6 متری پلی اتیلن  75 میلیمتر 6 بار

240,0004,800,000عدداتصال آبپاش   کوپلینگ   75 میلیمتر2

110,0002,200,000عددرایزر    پلیمری  1 اینچ3

780,00015,600,000عددآبپاش  تمام دورویر 435

120,000720,000عدداتصال انتهایی  کوپلینگ پلی اتیلن  75 میلیمتر5

360,0002,160,000عدداتصال زانویی  90 درجه کوپلینگ پلی اتیلن  75 میلیمتر6

40,000800,000عددتبدیل   گالوانیزه 3/4  * 1 اینچ7

80,0001,600,000عددشیر  توپی پلی اتیلن  1 اینچ8

750,0001,500,000عددباز کننده   هیدرانت  65  * 80 میلیمتر9

65,380,000ریال

71,264,200ریال% 9 ارزش افزوده :

6

20

20

مجموع جدول

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

6

2

اتصاالت لوازم بارانی

40

20

20

20

مقدار

اتصاالت لوازم بارانی) با متعلقات (

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

1PE100   900,00036,000,000شاخهلوله  دو سر کوپله 6 متری پلی اتیلن  75 میلیمتر 6 بار

240,0004,800,000عدداتصال آبپاش   کوپلینگ   75 میلیمتر2

110,0002,200,000عددرایزر    پلیمری  1 اینچ3

780,00015,600,000عددآبپاش  تمام دورویر 435

120,000720,000عدداتصال انتهایی  کوپلینگ پلی اتیلن  75 میلیمتر5

360,0002,160,000عدداتصال زانویی  90 درجه کوپلینگ پلی اتیلن  75 میلیمتر6

40,000800,000عددتبدیل   گالوانیزه 3/4  * 1 اینچ7

80,0001,600,000عددشیر  توپی پلی اتیلن  1 اینچ8

750,0001,500,000عددباز کننده   هیدرانت  65  * 80 میلیمتر9

65,380,000ریال

71,264,200ریال% 9 ارزش افزوده :

6

20

20

مجموع جدول

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

6

2

اتصاالت لوازم بارانی

40

20

20

20

مقدار

اتصاالت لوازم بارانی) با متعلقات (

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

1PE100   900,00036,000,000شاخهلوله  دو سر کوپله 6 متری پلی اتیلن  75 میلیمتر 6 بار

240,0004,800,000عدداتصال آبپاش   کوپلینگ   75 میلیمتر2

110,0002,200,000عددرایزر    پلیمری  1 اینچ3

780,00015,600,000عددآبپاش  تمام دورویر 435

120,000720,000عدداتصال انتهایی  کوپلینگ پلی اتیلن  75 میلیمتر5

360,0002,160,000عدداتصال زانویی  90 درجه کوپلینگ پلی اتیلن  75 میلیمتر6

40,000800,000عددتبدیل   گالوانیزه 3/4  * 1 اینچ7

80,0001,600,000عددشیر  توپی پلی اتیلن  1 اینچ8

750,0001,500,000عددباز کننده   هیدرانت  65  * 80 میلیمتر9

65,380,000ریال

71,264,200ریال% 9 ارزش افزوده :

6

20

20

مجموع جدول

مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

6

2

اتصاالت لوازم بارانی

40

20

20

20

مقدار

اتصاالت لوازم بارانی) با متعلقات (
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 لیست لوازم ایستگاه پمپاژ 1-1

 لیست لوازم ایستگاه پمپاژ  1—1-1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1
الکترو پمپ  فشار قوی  65-4 - 7.5 کیلو وات 1450 دور 

در دقیقه قطر پروانه   192 میلیمتر
11170,000,00070,000,000دستگاه

70,000,000ریال

76,300,000ریال% 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

11166,000,00066,000,000عددتابلو برق  کنترل دور   7.5 کیلو وات1

30130260,0007,800,000مترکابل افشان   مسی 10  * 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

81,734,000ریال

89,090,060ریال% 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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قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(مقدار کلتعداد پکیجمقدار واحدواحدشرح کاالردیف

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

212660,0001,320,000مترلوله   آهنی  80 میلیمتر2

313220,000660,000عددزانو جوشی  90 درجه آهنی  80 میلیمتر3

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

23,080,000ریال

25,157,200ریال% 9 ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مجموع لوازم

لوازم بخش فیلتراسیون

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

1114,500,0004,500,000عددتانک 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

مجموع لوازم

ارزش افزوده :مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده


