
مجموع فروش  بهاء فروش واحد واحد تعداد شرح خدمات رديف

عدد 3 نصب سوئیچ  1

عدد 3 2 به همراه متعلقات 60 يونیت عمق 9نصب رك 

عدد 3 CAT6/SFTP 3 پورت 24نصب پچ پنل 

عدد 3 نصب پنل مديريت کابل  4

عدد 3 آرايش رك 5

متر 2000 کابل کشی شبکه 6

متر 100 7 سانت4داکت کشی 

متر 100 نصب لوله خرطومی گالوانیزه  8

متر 100 نصب لوله خرطومی گالوانیزه با سیم بکسل 9

متر 100 نصب لوله فوالدي گالوانیزه   10

عدد 30 11 10*10نصب جعبه پالستیکی  

متر 250 12 با سیم بکسلoutdoorکابل کشی فیبرنوري 

عدد 40 جوش  فیوژن فیبرنوري با مصالح 13

عدد 2 نصب دستگاه وايرلس در پشت بام 14

عدد 40 نصب پیگ تیل فیبر نوري 15

متر 100 16 سانت با اتصاالت10نصب ترانک اشنايدر 

0

0

0

استعالم کابل کشی دوربین مداربسته  بیمارستان دکتر قلی پور بوکان

. می باشد95/2/2 لغايت 95/1/28 اعتبار استعالم از تاريخ 

جمع کل 

 ارزش افزوده 9%

قیمت کل  09198040520:تلفن تماس کارپرداز آقاي توتونچی

09148165506: آقاي شريفیITتلفن تماس کارشناس

.برگ استعالم بهاء با يد توسط فروشگاه با قید آدرس مهر و امضاء گردد 

:مهر و امضاي کارپرداز  :(فروشگاه)مهر و امضاي شرکت 

. انجام کابل کشی بايد متناسب با استانداردهاي الزم باشد 

.کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد 

.دستگاه مختار است با توجه به صرفه و صالح خود بصورت بند به بند يا بصورت کلی از مابین شرکت کنندگان خريد مورد نظر را انجام دهد

.پیشنهاد قیمت بايد در پاکت الك و مهر شده با قید شماره تماس تحويل گردد

. رقمی و کد ملی الزامی است10ارائه کد پستی 

.نوشتن قیمت به عدد و حروف بدون قلم خوردگی و الك گرفتگی الزامی است

.داشتن کد اقتصادي براي شرکت ها الزامی است

.در صورت ثبت نام در طرح ارزش افزوده و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در قیمت پیشنهادي لحاظ گردد و فرم ثبت نام پیوست گردد


