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0033تدوین مهر  – قطعه ای(  0333طرح توجیهی پرورش بلدرچین مولد در قفس)  

 پیص تیٌی ّشیٌِ ٍ درآهذ

(:ّشیٌِ تجْیشات ٍ سزهایِ اٍلی6ِجذٍل)  

ّشیٌِ 

 کل)ریال(

قیوت 

 ٍاحذ)ریال(

 ردیف ًام ٍسیلِ تعذاد

تجْیشات پزٍرش تلذرچیي دستگاُ ّای جَجِ کطی +  6 2064404440444 2064404440444

تخوگذار ضاهل: سیستن گزهایص ٍ سزهایص )هتٌاسة تا 

هحل استقزار هتفاٍت است( ، قفس تْوزاُ داًخَری 

ًاٍداًی ٍ آتخَری اتَهات ٍ سیٌی کَد ،هٌثع آب ، 

 رٍضٌایی ، تَْیِ هطثَع 

6 

 2444هادُ( حذٍد  404ًز تِ  6رٍسُ )  34تلذرچیي هَلذ  40444 6040444 73404440444

ًز 166هادُ ٍ   

2 

6307440444 640444 60474 

 کیلَ

رٍسُ تِ سي  34داى هَرد ًیاس جْت رسیذى تلذرچیي 

گزم تاسای ّز قطعِ 474هیاًگیي رٍسگی(  74تخوگذاری )  

4 

 جوع ّشیٌِ  4044307440444

هتز هزتع هیثاضذ0 34تلذرچیي تخوگذار در قفس حذاقل  4444*سالي هَرد ًیاس جْت پزٍرش   

*اس آًجاییکِ پزٍرش تلذرچیي تا سي تلَغ در تستز صَرت هیگیزد ٍ سپس تِ قفس هٌتقل هیطَد پیطٌْاد اکیذ 

0رٍسگی تخوگذاری ضزٍع هیطَد 74رٍسُ تاضذ کِ در حذٍد  34هیطَد کِ سي تلذرچیي جْت ٍرٍد تِ قفس   

 

 64-سزهایِ السم جْت ضزٍع کار:  4044307440444 ریال
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گزم  214ریال هیثاضذ0ٍسى تلذرچیي پایاى دٍرُ هیاًگیي  14307440444رٍسُ  74تلذرچیي  4444*قیوت توام ضذُ 

تلذرچیي پایاى دٍرُ دارین کِ تا پیطفزض ٍسى سًذُ اس قزار ّز کیلَ  2074درصذ تلفات  7هیثاضذ ٍ تا احتساب 

یال دارین:ر 070444  

4021  *0740444 *2074 ریال 12600740444 =   

تا کسز قیوت توام ضذُ تلذرچیي اتتذای دٍرُ )14307440444 ریال( اس تلذرچیٌْای پایاى دٍرُ )12600740444 ریال 

 ( سیاى 301740444 ریال را تاتت استْالک دارین )تزای 1 هاُ( کِ سیاى تزای 6 هاُ هیطَد : 6670444 ریال

 

(:ّشیٌِ ّای جاری )هاّاًِ(2جذٍل)  

 ردیف ضزح ّشیٌِ)ریال(

000444*406*2074داى)جیزُ ؼذایی( 22706240444  6 

 2 سَخت)آب،گاس،تزق ٍ 0000( ٍ ٍاکسي 304440444

تِ اسای ّز هاُ استْالک  6670444  4 

 جوع ّشیٌِ 24403670444

 20600دُ حذٍد )هاًذُ تلذرچیي هادرصذ تلفات 7تعذاد تلذرچیي تا کسز   2074عذد  6*در جذٍل فَق در سطز 

هثلػ ّز کیلَ داى هصزفی تطَر هیاًگیي تِ  000444قطعِ هیثاضذ(، عذد  112قطعِ ٍ هاًذُ تلذرچیي ًز حذٍد 

گزم( هیاًگیي هصزف داى هاّاًِ ّز تلذرچیي هیثاضذ0 644کیلَ ) 406ریال)تا احتساب ّشیٌِ حول( ٍ عذد   

سالي ) ٍ ًِ اجارُ( ٍ کار کزدى خَد ضخص ٍ عذم استفادُ اس کارگز در ایي تعذاد کن  *هثٌای هحاسثات ، داضتي

 هیثاضذ0

http://www.minisalon.ir/


 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

: ّوذاى ، جَرقاى ، هزکش تحقیقات کطاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی ّوذاى ، ایستگاُ تحقیقاتی اکثاتاىآدرس         

3116671664، کذ پستی ذین ضْسَار ، ساختواى دریا، طثقِ اٍلدفتز پطتیثاًی: هاسًذراى ، چالَس ، تلَار اهام رضا ، جٌة تزهیٌال ق آدرس     

        46660724342هَتایل:         46672266363تلفي:    

 
Site: www.minisalon.ir           Email:  info@minisalon.ir 

 

 74* تلفات در سٌیي هختلف اتفاق هی افتذ اها در هحاسثات حالت تذتیٌاًِ یعٌی تلفات دراتتذای سي تلَغ )

 رٍسگی(  را هثٌا قزار هیذّین0

(:پیص تیٌی سَد:4جذٍل)  

 ردیف ضزح هاّاًِ)ریال(

(66444*%07*44*6014فزٍش ) 04104640444  6 

((2جوع ّشیٌِ )تِ ًقل اس جذٍل ) 24403670444  2 

 سَد خالص  76700670444

 

درصذ اس 07هاُ تَلیذ داضت0) 1تلذرچیي هادُ( طی  20600درصذ)اس  07*تا هذیزیت خَب هیتَاى تطَر هیاًگیي 

تخن ًطفِ دار( 6014تلذرچیي هادُ یعٌی رٍساًِ  2600  

  لحاظ ضذُ است0 4هیثاضذ کِ در سطز اٍل جذٍل  %07*هثٌای ّچ )ضزیة تثذیل تخن ًطفِ دار تِ جَجِ( ، 

هیاًگیي  66444تعذاد رٍسّای هاُ ٍ عذد  44تعذاد تخن تَلیذی رٍساًِ ، عذد   6014( سطز اٍل عذد 4*در جذٍل )

0هیثاضذ % ّچ07ٍ عذد  تلذرچیي تِ ریالجَجِ یکزٍسُ قیوت   
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