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(قطعه ای   1666)سالن بستز در  بومی تخمگذارمادر مزغ پزورش طزح توجیهی   

خزوس 166مزغ و  1011  

 پیص تیٌی ّشیٌِ ٍ درآهذ

ٍ سزهایِ اٍلیِ (:ّشیٌِ تجْیشات6جذٍل)  

 ردیف ًام ٍسیلِ تؼذاد قیوت ٍاحذ)ریال( ّشیٌِ کل)ریال(

ضاهل: سیستن گزهایص ًگْذاری هزؽ تخوگذار  تجْیشات 6 61404440444 61404440444

ٍ سزهایص )هتٌاسة تا هحل استقزار هتفاٍت است( 

،هٌثغ آب ، رٍضٌایی ، تَْیِ  اتَهات ،داًخَری،آتخَری

 هادر هزؽ 6116تزای  الًِ تخوگذاری هطثَع، اتَهاسیَى ٍ

 تخوگذار

6 

تَهی هزؽ تخوگذارهاِّ 4 ًیوچِ 60444 6340444 63404440444  7 

ٍ سزهایِ اٍلیِ تجْیشاتجوغ ّشیٌِ  44404440444  
 

هتز هیثاضذ0 444هزؽ هادر رًگی تخوگذار حذٍد  6116سالي هَرد ًیاس جْت پزٍرش  *  

 

 جذٍل)2(:هخارج راُ اًذاسی کسة ٍ کار

هقذار 

 ّشیٌِ)ریال(

 ردیف ػٌَاى ّشیٌِ

(6)ًقل اس جذٍل ٍ سزهایِ اٍلیِ  تجْیشات 44404440444  6 

هاِّ تِ سي   4ًیوچِ داى هَرد ًیاس تزای  رسیذى  خزیذ سزهایِ در گزدش)جْت 26401630344

(هاّگی )تخوگذاری(707  

4 

 جوغ ّشیٌِ 76401630344

 6644 هیاًگیي کیلَگزم هیثاضذ)اس قزار ّز کیلَ داى 60736هاّگی)سي ضزٍع تخوگذاری(  707 حذٍد تا سيهاّگی  4*هصزف ّز هزؽ اس سي 

(تا قثل اس ضزٍع تخوگذاری تَهاى  

 سزهایِ السم جْت ضزٍع کار:    76401630344 ریال
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)هاّاًِ( (:ّشیٌِ ّای جاری4جذٍل)  

 ردیف ضزح ّشیٌِ)ریال(

44*6614*6364)جیزُ ؿذایی(هزؽ داى 6303310444  6 

44*2414*676)جیزُ ؿذایی(خزٍسداى  606610144  2 

 4 سَخت)آب،گاس،تزق ٍ 0000( 704440444

 3 استْالک هزؽ  2107440444

 جوغ ّشیٌِ  66706330144

 تؼذاد هزؽ  6364ػذد  6در جذٍل فَق در سطز در رٍس هیثاضذ0 گزم 644ٍ ّز خزٍس  گزم 664*اس ضزٍع تخوگذاری هیشاى هصزف رٍساًِ ّز هزؽ 

تؼذاد  44ٍ ػذد  تَهاى قیوت داى تؼذ اس ضزٍع تخوگذاری( 6144)کیلَیی تِ ریال هثلؾ هصزفی داى رٍساًِ ّز هزؽ 6614، ػذد %1تا کسز تلفات 

0تِ ریال خزٍس هثلؾ هصزفی داى رٍساًِ ّز 2414 % ٍ ػذد1، تؼذاد خزٍس تا کسز تلفات  676ػذدٍ در سطز دٍم  رٍسّای هاُ هیثاضذ(  

حاظ ریال ل 6240444* هٌظَر اس استْالک هزؽ ، اختالف تیي قیوت توام ضذُ هزؽ تا قیوت فزٍش هزؽ پایاى دٍرُ هیثاضذ کِ تِ اسای ّز قطؼِ 

  0تلفات لحاظ هیگزدد% 1)کِ ایي استْالک تزای هزؿْای تاقیواًذُ در پایاى دٍرُ یؼٌی تا کسز گزدیذُ است0

   

:هاّاًِ (:پیص تیٌی سَد3جذٍل)  

)ریال(هاّاًِ  ردیف ضزح 

(60744*  240217) فزٍش 61201770444  6 

((4ضوارُ )جوغ ّشیٌِ )تِ ًقل اس جذٍل   66706330144  2 

در خزیذ تضویٌی تین تحقیقاتی هیٌی سالي هاّیاًِ خالص سَد 3606640244  

 

قطؼِ 676قطؼِ ٍ خزٍس تاقیواًذُ  6364% در ًظز گزفتِ هیطَد یؼٌی تؼذاد هزؽ تاقیواًذُ 1*هیاًگیي تلفات   

قیوت خزیذ تضویٌی ّز تخن ًطفِ دار ؛هاُ(تخن در   240217)هزؽ تاقیواًذُ 6364اس  در ًظز کزفتِ ضذُ است %77  خوگذاریهیاًگیي ت *

هزؿْای جَاى جایگشیي تا هزؿْا فزٍختِ ضذُ ٍ  ،هاُ تَلیذ 1هاِّ در ًظز گزفتِ ضذُ است0یؼٌی تؼذ اس  1دٍرُ تَلیذ ّن  تَهاى؛644

(طزط سالهت ظاّزی ٍ تیتز خَىت )تَسظ تین هیٌی ساليذ0ًهیگزد  
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