
 

  98تا پایان سال   منازل و برج ها  بیونیکا ماهانه  هزینه  نگهداری

 مبلغ خدمات ردیف

 ماهانه )ریال(

کود  کارشناس  باغبان

میکرو 

 خارجی

سموم قارچ  کود آهن 

کش و 

 حشره کش

 کود

پوسیده 

 حیوانی

 برای خاک

 چمن

 ابزارآالت

 باغبانی

زن چمن  هدیه بیونیکا 

بلند درختان شستشوی   

 روز در ماه  4  000/700/11 1

)آذر ،دی، بهمن 

 روز( 2

 روز در ماه  2

)آذر ،دی، 

 روز( 1بهمن 

 بار در تابستان 2 ریال000/000/1 تکمیل گونی30 گونی30 کیلو 3 کیلو2 کیلو 4

 روز در ماه  3 000/750/10 2

)آذر ،دی، بهمن 

 روز( 2

 روز در ماه  2

)آذر ،دی، 

 روز(1بهمن 

ریال000/000/1 تکمیل گونی20 گونی20 کیلو 2 کیلو2 کیلو 2  بار در تابستان 2 

 روز در ماه  2 000/900/6 3

  )آذر ،دی، بهمن 

 روز(2

 روز در ماه  1

)آذر ،دی، 

 روز( 1بهمن 

ریال000/000/1 تکمیل گونی10 گونی10 کیلو 1 کیلو1 کیلو 2  ---- 

 - - - - - - - - روز در ماه 1 - 000/800/2 4

 ر می باشدآبیاری محوطه بر عهده سرایدار مجموعه خرید گیاهان مورد نیاز ساالنه و  بر عهده کارفرمای محترم بوده و عملیات  کاشت برعهده پیمانکا 

 بیونیکا  "ویژه"خدمات 

مبلغ  ردیف

 خدمات

کود  کارشناس  باغبان

میکرو 

 خارجی

کود 

 آهن 

سموم 

قارچ 

کش و 

حشره 

 کش

 کود

پوسیده 

 حیوانی

 برای خاک

 چمن

 ابزارآالت

 باغبانی

زن چمن بلند درختان هدیه بیونیکا شستشوی   

 4روزانه  000/000/28 1

در ساعت 

فصول گرم و 

ای دوبار هفته 

از آبان تا آخر 

 بهمن

بار در  4

 ماه

 بار در تابستان 2 ریال000/000/1 تکمیل گونی30 گونی30 کیلو 3 کیلو2 کیلو 4

 98تا پایان سال  بیونیکا جدول هزینه خدمات

 مالحظات قیمت واحد)ریال( پایه ورودی واحد شرح خدمات  ردیف

 000/150لیتر  5هر  000/450 مرحله سمپاشی 1

 450/ 000لیتر 20هر  

 قابل توجه ساکنین  ساختمان هائی که بیونیکا مسئولیت نگهداری آنها را برعهده دارد 

 

 000/150لیتر  5هر  000/450 مرحله کود های میکرو 2 %  تخفیف  می شود50شامل در این ساختمان ها   "پایه ورودی"هزینه ی 

 350/ 000لیتر 20هر

 000/350لیتر  5هر  000/450 مرحله کود آهن 3

 450/ 000لیتر 20هر

 به عالوه یک ساعت وقت نهار ساعت 5/7روزانه   000/180هر ساعت  000/500 نفر   باغبان موتوری 4

 خالص پرداختی 000/800/1

 خالص پرداختی 000/400/2روزانه  000/180هر ساعت  000/800 نفر  باغبان وانتی 5

 000/500/3قاب هر متر مربع  000/000/25 - متر مربع TRAYدیوار عمودی طرح  6

 000/500/3قاب هر متر مربع  000/000/30 - متر مربع هیدروپونیکدیوار عمودی طرح  7

یم الجثه با حمل شاخه هرس درختان عظ 8

 ها

  000/800/4الی  000/900/2 اصله

 آبیاری برعهده کارفرمای محترم می باشد 000/400 000/500/1 متر مربع متر مربع 10چمن کاری تا  9

 ت یک ماهدبازدید کارشناس هر هفته یکباربه م

 برعهده کارفرمای محترم می باشد آبیاری 000/350 - متر مربع متر مربع 50تا  11چمن کاری  10

 ت یک ماهدبازدید کارشناس هر هفته یکباربه م

 آبیاری برعهده کارفرمای محترم می باشد 000/320 - متر مربع متر مربع به باال   50چمن کاری  11

 ت یک ماهدبازدید کارشناس هر هفته یکباربه م

 ماهه 2با ضمانت هزینه حمل برعهده ی کارفرمای محترم  000/600 000/550/3 متر مربع متر مربع  40چمن رول تا  12

 ماهه 2هزینه حمل برعهده ی کارفرمای محترم با ضمانت  000/500 - متر مربع متر مربع به باال  50چمن رول  13

 طراحی شاملدر صورت اجرای طرح هزینه ی  000/40 000/000/2 متر مربع طراحی فضای سبزطرح سه بعدی 14

 می شود  درصد  تخفیف 50

  % برآورد اجرا5 000/000/3  متر مربع 2و  1فاز  طراحی فضای سبز اتوکد 15

 در صورت اجرای طرح هزینه ی بازدید تخفیف داده می شود  000/900 - بازدید اولیه  16

 با عنایت   به مساحت و تنوع  طرح با توجه به طرح مصوب، قیمت پیشنهادی ارائه  می گردد. احداث آبنما و فضای سبز  17

 با عنایت به  مساحت و تنوع  طرح با توجه به طرح مصوب، قیمت پیشنهادی ارائه  می گردد. آبیاری تحت فشار 18

المان های شهری مانند آالچیق و  19

 طاقدیس و مجسمه و ......

 با توجه به متریال و طرح مورد نظر قیمت پیشنهادی ارائه  می گردد.

 


