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قطعه ای صىعتی( 044)معادل  قطعه ای 044 بًمی  تخمگذار مزغ میىی ساله وگهذاری طزح تًجیهی  

 پیص تیٌی ّشیٌِ ٍ درآهذ

سزهایِ اٍلیِ (:6جذٍل)  

 ردیف وام يسیله تعذاد قیمت ياحذ)ریال( هشیىه کل)ریال(

 کاًکس تا ػایك ًگْذاری هزؽ تخوگذار ضاهل: تجْیشات 6 44404440444 44404440444

سیستن گزهایص ٍ سزهایص )هتٌاسة تا هحل استمزار  تاال

هٌثغ آب ، رٍضٌایی ، داًخَری ، آتخَری ،  هتفاٍت است( ،

ٍ لفس تَْیِ هطثَع، اتَهاسیَى   

6 

ًژاد جذیذ هیٌی سالي تَهی هزؽ تخوگذار  ها4ِّ ًیوچِ  344    670444 1404440444  2 

 جوغ ّشیٌِ تجْیشات 41404440444

 

  جذٍل)2(:هخارج راُ اًذاسی کسة ٍ کار

 ردیف عىًان هشیىه مقذار هشیىه)ریال(

(6)ًمل اس جذٍل ٍ سزهایِ اٍلیِ  تجْیشات 41404440444  6 

  7403440444 هاِّ تِ سي 4ًیوچِ داى هَرد ًیاس تزای  رسیذى  سزهایِ در گزدش)جْت خزیذ 

(هاّگی )تخوگذاری(707  

4 

 جوغ ّشیٌِ 36403440444

 61444هیاًگیي )اس لزار ّز کیلَ داى کیلَگزم هیثاضذ  6)سي ضزٍع تخوگذاری(  هاّگی 707 حذٍد سي تاهاّگی  4*هصزف ّز هزؽ اس سي 

(تا لثل اس ضزٍع تخوگذاری یالر  

 سزمایه السم جهت شزيع کار  014044444    ریال

 

)هاّاًِ( (:ّشیٌِ ّای جاری4جذٍل)  

 ردیف شزح       هشیىه)ریال(

44*6164* 344داى)جیزُ ؿذایی( 2203340444  6 

 2 سَخت)آب،گاس،تزق ٍ 0000(                  6440444
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  707440444  4 استْالن هزؽ  

    7740444 درصذ 3تلفات     

  ٍاکسي                               7440444     

 3 جوغ ّشیٌِ 2601640444

هثلؾ  6164، ػذد  تؼذاد هزؽ344ػذد  6در جذٍل فَق در سطز گزم در رٍس هیثاضذ0 664تخوگذاری هیشاى هصزف رٍساًِ ّز هزؽ  *اس ضزٍع

تؼذاد رٍسّای هاُ هیثاضذ( 44ٍ ػذد  لیوت داى تؼذ اس ضزٍع تخوگذاری( یالر 66444)کیلَیی هصزفی داى رٍساًِ ّز هزؽ  

:هاّیاًِ خالص (:پیص تیٌی سَد3جذٍل)  

)ریال(ماهاوه  ردیف شزح 

 6  (6744*44*266) فزٍش 3603670444

((4)تِ ًمل اس جذٍل ) جوغ ّشیٌِ 2601640444  2 

)هاّیاًِ(تستِ تٌذی ٍ تزچسة ّشیٌِ  406170444   

ریال( 6744تِ لیوت   تستِ تٌذی ضذُ تخن هزؽتز پایِ فزٍش ) سَد 6303240444  4 

 

0(تخن در رٍس 266کِ هیطَد  هزؽ تالیواًذُ پس اس کسز تلفات 413)اس زفتِ ضذُ استگدرصذ در ًظز  77هیاًگیي تَلیذ  *  

تِ تٌذی ضذُ هیثاضذ0لیوت ّز داًِ تخن هزؽ هحلی تس 6744ّن تؼذاد رٍسّای هاُ ٍ ػذد  44ػذد   

  جایگشیي هیگزدد0 هزؿْای جَاى تا هزؿْا فزٍختِ ضذُ ٍ ،هاُ تَلیذ 6هاِّ در ًظز گزفتِ ضذُ است0یؼٌی تؼذ اس  6دٍرُ تَلیذ ّن 
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