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   هکتارهکتار  33وو22وو11آبياری قطره ای منطقهآبياری قطره ای منطقه  11
   هکتارهکتار  ایایقطرهقطره  ییارارييآبآب  ستمستمييسس  راتراتييتعمتعم  22
   هکتارهکتار  ییباغباغ  ییهاها  اتاتييدرختان  جهت عملدرختان  جهت عمل  ییپاپا  ایایقطرهقطره  ییهاها  لنگلنگييشش  ییییجابجاجابجا  33
   هکتارهکتار  سبزسبز  ییکاج و فضاکاج و فضا  ییکاجستان ها ، نهرهاکاجستان ها ، نهرها  ییغرقابغرقاب  ییارارييآبآب  44
   هکتارهکتار  الستيك و پوشال گذاری )مبارزه با سرمازدگی( با استفاده از تراکتور الستيك و پوشال گذاری )مبارزه با سرمازدگی( با استفاده از تراکتور   ییپخش و جمع آورپخش و جمع آور  55
   هکتارهکتار  محلول پاشی با سمپاش اتومایزر شامل حشره کش ، قارچ کش و تغذیهمحلول پاشی با سمپاش اتومایزر شامل حشره کش ، قارچ کش و تغذیه  66
   هکتارهکتار  محلول پاشی تنه درختان با قارچ کش و حشره کش )کارگر سمپاش( در باغاتمحلول پاشی تنه درختان با قارچ کش و حشره کش )کارگر سمپاش( در باغات  77
   هکتارهکتار  ( ( ییمبارزه با علف های هرز با استفاده از کولتيواتور باغی)پنجه زنمبارزه با علف های هرز با استفاده از کولتيواتور باغی)پنجه زن  88
   هکتارهکتار  مبارزه شيميایی با علف های هرز با استفاده از النس)راننده تراکتور(مبارزه شيميایی با علف های هرز با استفاده از النس)راننده تراکتور(  99
   هکتارهکتار  مبارزه شيميایی با علف های هرز با استفاده از النس)کارگر سمپاش ( مبارزه شيميایی با علف های هرز با استفاده از النس)کارگر سمپاش (   1111
   هکتارهکتار  مبارزه با علف های هرز به صورت دستی با استفاده از بيل مبارزه با علف های هرز به صورت دستی با استفاده از بيل   1111
   هکتارهکتار  مبارزه با علف های هرز با استفاده از دستگاه علف زن مبارزه با علف های هرز با استفاده از دستگاه علف زن   1212
   هکتارهکتار  ییمبارزه شيميایی با علف های هرز چند ساله با استفاده سمپاش کولمبارزه شيميایی با علف های هرز چند ساله با استفاده سمپاش کول  1313
   هکتارهکتار    ""بهبه""پاجوش زنی درختان پاجوش زنی درختان   1414
   هکتارهکتار  ((ییخشك در فصل بهار و تابستان )خشکه برخشك در فصل بهار و تابستان )خشکه بر  ییهرس شاخه هاهرس شاخه ها  1515
   لوگرملوگرمييکک  ییبرداشت گل محمدبرداشت گل محمد  1616
   لوگرملوگرمييکک  ییبرداشت غنچه گل محمدبرداشت غنچه گل محمد  1717
   هکتارهکتار  مهار شاخه مهار شاخه   1818
   هکتارهکتار  هرس شاخه های آلوده به آتشك و آفت سرشاخه خوار هرس شاخه های آلوده به آتشك و آفت سرشاخه خوار   1919
   هکتارهکتار    ""بهبه""هرس زمستانه درختان هرس زمستانه درختان   2121
   هکتارهکتار  استفاده از چسب باغبانیاستفاده از چسب باغبانیچسب زنی شاخه های هرس شده با چسب زنی شاخه های هرس شده با   2121
   هکتارهکتار  کندن درختان آلوده به آتشك با استفاده از تراکتورکندن درختان آلوده به آتشك با استفاده از تراکتور  2222
   هکتارهکتار  پشتهپشته  ییدرختان و انتقال به رودرختان و انتقال به رو  ررییهرس شده از زهرس شده از ز  ییشاخه هاشاخه ها  ییجمع آورجمع آور  2323
   هکتارهکتار  واتورواتورييهرس شده با استفاده از تراکتور و کولتهرس شده با استفاده از تراکتور و کولت  ییشاخه هاشاخه ها  دندنييکشکش  رونرونييبب  2424
   هکتارهکتار  درختان با استفاده از تراکتور جهت چالکود زمستانهدرختان با استفاده از تراکتور جهت چالکود زمستانه  ییپاپا  ییارکنارکنييشش  2525
   هکتارهکتار  چالکود با استفاده از تراکتورچالکود با استفاده از تراکتور  ارارييدر محل شدر محل ش  ییززییکود رکود ر  2626
   هکتارهکتار  با استفاده از زنبه تراکتوربا استفاده از زنبه تراکتور  ییززییمحل کودرمحل کودر  ححييو تسطو تسط  ییززییخاکرخاکر  2727
   هکتارهکتار  ادادییبا پوستك زبا پوستك ز  ییو سوزاندن آنها در قسمتهاو سوزاندن آنها در قسمتها""بهبه""پوستك کنی،جمع آوری پوستك درختانپوستك کنی،جمع آوری پوستك درختان  2828
   ترترييلل  ییررييگالب گگالب گ  2929
   تنتن  نهاده هانهاده ها  دماندمانييو چو چ  ییییبار ، جابجابار ، جابجا  ههييتخلتخل  3131

  



 شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان )سهامی خاص (

 جدول  پیشنهاد قیمت  واحد رحمت آباد 

 
 

 ردیف 
 شرح عمليات 

واحد سنجش 

 کارکرد 
 ریال -مبلغ کارمزد به ازای هر واحد 

   هکتارهکتار    یینگهباننگهبان  3131
   متر مکعبمتر مکعب  ییپساب دامپرورپساب دامپرور  ییارارييآبآب  3232
   مترمتر  ییجوجو  ییالبروبالبروب  3333
   تنتن  ناظر حمل کودناظر حمل کود  3434
   راسراس  دامدام  ونونييناسناسييکارگر واکسکارگر واکس  3535
   هکتارهکتار  رشکنرشکنییزز  3636
   هکتارهکتار  ییشخم اراضشخم اراض  3737
   هکتارهکتار  ییاراضاراض  ییزنزن  سكسكییدد  3838
   هکتارهکتار  با لولربا لولر  ییاراضاراض  ححييتسطتسط  3939
   هکتارهکتار  پپييتت  ییارارييو واشر به نوار آبو واشر به نوار آب  رريينصب شنصب ش  4141
   هکتارهکتار  پپييتت  ستمستمييبا استفاده از سبا استفاده از س  ییمحصوالت زراعمحصوالت زراع  ییارارييآبآب  4141
   هکتارهکتار  ییبا سمپاش پشت تراکتوربا سمپاش پشت تراکتور  ییزراعزراع  ییاراضاراض  ییو محلولپاشو محلولپاش  ییسمپاشسمپاش  4242
   سرویسسرویس  خدمات تعميرگاهخدمات تعميرگاه  4343
   مترمربعمترمربع  الیروبی استخرالیروبی استخر  4444
   هکتارهکتار  ناظر برداشتناظر برداشت  4545
   هکتارهکتار  تسطيح و اصالح شيب بندی کنار درختانتسطيح و اصالح شيب بندی کنار درختان  4646
   هکتارهکتار  یخ آب زمستانه درختانیخ آب زمستانه درختان  4747
   اصلهاصله  کاشت نهال و واکاریکاشت نهال و واکاری  4848
   عددعدد  حفر گودال جهت کاشت نهالحفر گودال جهت کاشت نهال  4949
   هکتارهکتار  نصب سيستم آبياری قطره ای جدید باغاتنصب سيستم آبياری قطره ای جدید باغات  5151
   سرویسسرویس  خدمات مهمانسرا و اداریخدمات مهمانسرا و اداری  5151
   سرویسسرویس  پرورش ماهیپرورش ماهی  5252
   متر مربعمتر مربع  بناییبنایی  5353
   هکتارهکتار  کود پاشی به صورت سرک باغاتکود پاشی به صورت سرک باغات  5454
   کيلوگرمکيلوگرم  جمع آوری محصول به زیر درختیجمع آوری محصول به زیر درختی  5555
   کيلوگرمکيلوگرم  برداشت انتخابی توچين به همراه پخش و جمع آوری سبدبرداشت انتخابی توچين به همراه پخش و جمع آوری سبد  5656
   کيلوگرمکيلوگرم  برداشت پاکچين به همراه پخش سبد خالی بين ردیفهابرداشت پاکچين به همراه پخش سبد خالی بين ردیفها  5757
   کيلوگرمکيلوگرم  سورت و بسته بندی محصول بهسورت و بسته بندی محصول به  5858

 

 ..................      تلفن  ...........................................                             اینجانب / شرکت ................................شناسه ملی  ................................. کد ملی  .........................

 .........................................................................................................................................................................................آدرس ...................... 

 عالم ميدارم.  ضمن قبول کليه شرایط مناقصه عمومی مبلغ پيشنهادی خود را جهت موارد فوق  ا

 امضاء                                                                                                                                       



 شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان )سهامی خاص (

 جدول  پیشنهاد قیمت  واحد رحمت آباد 

 

 ...........................................................                               تلفن      .............................................. فرز 

 ........................................................آد........................................................................................................................... 

 اعالم ميدارم. موارد فوق  ضمنلغ پيشنهادی خود را جهت 

 امضاء                                                                                                                                       

 تاریخ                                                                                                                                      

 

               


