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0044تدوین مهر  – (هزار04ظرفیت ) میلورمطرح توجیهی پرورش   

 پیص تیٌی ّشیٌِ ٍ درآهد

(:ّشیٌِ تجْیشات ٍ سزهایِ اٍلی6ِجدٍل)  

 ّشیٌِ کل

 )ریال(

 قیوت ٍاحد

 )ریال(

 ردیف  عٌَاى تعداد

سزهایص ٍ گزهایص تجْیشات پزٍرش + 6 44404440444 34404440444  6 

 2 خطک کي 6 64404440444 64404440444

ّشار هَلد جَاى34 340444 60444 3404440444  4 

 جوع ّشیٌِ  33404440444

هتز هزتع هیثاضد0 24حداقل ّشار هَلد ، 34*سالي هَرد ًیاس جْت پزٍرش   

)سزهایِ اٍلیِ + سزهایِ در گزدش( سزهایِ هَرد ًیاسکل : (2)جدٍل   

 ّشیٌِ کل

 )ریال(

 قیوت ٍاحد

 )ریال(

 ردیف عٌَاى تعداد

6سزهایِ اٍلیِ تِ ًقل اس جدٍل  6 33404440444 44404440444  6 

 طی دٍرُ ٍ الرٍّا جیزُ هَلدّاسزهایِ در گزدش جْت  6 4401440444 4401440444

کیلَ رطَتتی( 444کیلَ سثَس گٌدم +  734) ها4ِّ هیاًگیي  

2 

 جوع ّشیٌِ  36401440444

 

 64-سزهایِ السم جْت ضزٍع کار:  36401440444  ریال
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اس ریال را تِ اسای ّز هَلد دارین0 344ریال هیثاضد0یعٌی استْالک  144پایاى دٍرُ هیاًگیي  َلدّایه*قیوت 

ّشار عدد هیثاضد تِ ارسش 44دارین0یعٌی تعداد هَلدّای تاقیواًدُ در پایاى دٍرُ  % تلفات27طزفی هیاًگیي 

را  2204440444کسز کٌین، استْالک  4ردیف  6ریال جدٍل  3404440444هثلغ  کِ اگز اس  144*440444=6004440444

  ریال 604440444هاُ خَاّی داضت یعٌی استْالک هاّاًِ: 4تزای 

(:ّشیٌِ ّای جاری )هاّاًِ(4جدٍل)  

 ردیف ضزح ّشیٌِ)ریال(

کیلَ رطَتتی( 644کیلَ سثَس گٌدم ٍ 604) جیزُ غذایی 6602440444  6 

(سَخت)آب،گاس،تزق 604440444  2 

تِ اسای ّز هاُ هَلدّا استْالک  604440444  4 

 جوع ّشیٌِ 6607440444

0ریال لحاظ ضدُ است 340444ریال ٍ ّز کیلَ رطَتتی ،  340444ّز کیلَ سثَس گٌدم ،  6در سطز  2*در جدٍل  

:ّیاًِها (:پیص تیٌی سَد3جدٍل)  

 ردیف ضزح هاّاًِ)ریال(

(27*607440444) در فزٍش تضویٌی تِ قیوت کف هیلَرم خطک فزٍش 4607440444  6 

(27*204440444) هٌصفاًِدر فزٍش تضویٌی تِ قیوت  هیلَرم خطک فزٍش 7404440444  2 

(27*207440444) تا قیوت هیاًگیي هستقین تِ تاساردر فزٍش  هیلَرم خطک فزٍش 1207440444  4 

((4جوع ّشیٌِ )تِ ًقل اس جدٍل ) 6607440444  3 

  در فزٍش تضویٌی تِ قیوت کف سَد خالص 6606160444

  هٌصفاًِدر فزٍش تضویٌی تِ قیوت  سَد خالص 4403160444

ریال 207440444 تا قیوت هیاًگیي هستقین تِ تاساردر فزٍش  سَد خالص 3206160444  
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کیلَگزم هیلَرم سًدُ( در هاُ هیثاضد0 67)اس کیلَگزم هیلَرم خطک 27*هثٌا تَلید   

 4)حاصل تقسین جوع ّشیٌِ ّا در جدٍل ریال هیثاضد0 ّشار214 حدٍد*قیوت توام ضدُ ّز کیلَ هیلَرم سًدُ ،

  کیلَ هیلَرم سًدُ تَلیدی در هاُ( 67تز 
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