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لذا قيمت . اقدام نمايد و اجرای سيستم دوربين تحت شبكه همراه با لوازم و متعلقات آن به شرح جدول پيوست تهيهنسبت به شهرداری بافق در نظر دارد 

تا در  به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 32/23/99خ مور شنبهسه نموده و حداکثر تا پايان وقت اداری روز  در رديف مربوطه درجپيشنهادی خود را 

 .صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 مبلغ كل عملياتشرح  

  خريد و اجرای سيستم دوربين تحت شبكه همراه با لوازم و متعلقات آن به شرح جدول پيوست

 : ر ارزش افزودهبدون محاسبه ماليات ب( ريال ) مبلغ كل به حروف 
 

 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار است -1

 .ساير کسورات قانوني برعهده پيمانكار مي باشدهزينه های حمل، نصب، ماليات ، بيمه و  کليه -3

 . اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي پيمانكار، صورت نمي گيرد هيچگونه -2

 .ت مطابق با قوانين و مقررات شهرداری و در ازای ارائه ضمانت نامه پرداخت مي گرددپيش پرداخ -4

هرگونه خسارت به تاسيسات شهری و خسارت جاني و مالي به اشخاص ثالث در حين کار و بعد از کار که ناشي از آن عمليات مي باشد بر عهده  -5

 .  پيمانكار مي باشد

 .شود نمي 1221 ديماه دولت مصوب کارمندان مداخله منع قانون مولمش که نمايد مي تعهد پيمانكار -6

 . بر عهده پيمانكار مي باشدجهت نصب تهيه کليه مصالح و لوازم کار   -1

 .مي باشد(  حراستواحد ) محل اجرای کار براساس دستور دستگاه نظارت  -8

قطعات نو و غيرمستعمل و اصلي و قادر به انجام کار مطلوب طبق استانداردها باشد و بايستي از مواد اوليه مرغوب و  پيمانكارکاالی تامين شده توسط  -9

 کارفرمامتعهد به تعويض آن ها در زمان تعيين شده از سوی  پيمانكاردر غير اينصورت . از هر لحاظ بر طبق مشخصات فني مشروحه در استعالم باشد

 .مي باشد پيمانكاررابطه به عهده خواهد بود و همچنين کليه هزينه های متعلقه در اين 

 .داشته باشدشرکت پارس ارتباط  ماه گارانتي 34مورد استعالم بايستي حداقل   HIKVISIONاجناس کليه  -12

و و کسر کليه جرايم  ت فني ذکرشده توسط دستگاه نظارتمبلغ قرارداد پس از نصب و تاييد آن از لحاظ کميت و کيفيت و منطبق بودن با مشخصا -11

 .کسورات قانوني قابل پرداخت است

 .زمان انجام کار سه ماه شمسي مي باشد -13

درصد مبلغ پيشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پيمانكار تضمين بانكي يا اسناد  12هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  -12

 .خزانه به عنوان سپرده تا زمان تحويل قطعي دريافت مي دارد

مدارك آن را ای نمايندگي رسمي در استان يزد باشد و پيمانكار بايستي همچنين بومي استان يزد يا دارو داشته باشد مجوز افتا پيمانكار بايستي  -14

 .پيوست نمايد در غيراينصورت به پيشنهاد قيمت پيمانكار ترتيب اثر داده نمي شود
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 مقدار شرح رديف
قيمت واحد 

 خريد

قيمت كل 

 خريد

قيمت واحد 

 اجرا

قيمت كل 

 اجرا

4 HIKVISION DS-3CD3242G2-I 3 عدد     

0 HIKVISION DS-3CD1132G2-I 4 عدد     

3 HIKVISION DS-3CD1232G2-I 1 عدد     

1 HIKVISION DS-1628NI-Q3 4 عدد     

5 HIKVISION-DS-3CD3T42G2-I5 0 عدد     

3 HIKVISION-DS-3CD3233WD-I 43 عدد     

7 HIKVISION-NVR-DS1616NI-K3 0 عدد     

8 HIKVISION-DS-3CD1221-I 0 عدد     

     عدد Routerboard LH//Mikrotik LHG HP5 0روتربورد  9

     متر Hikivision CAT6 DS-1LN6-UE-W 932کابل شبكه  42

     متر 422 16فلكسيبل نمره  44

     متر 422 31فلكسيبل نمره  40

     عدد 09 پالستيكي 12*12جعبه تقسيم  43

     عدد Rj 45 cat 6 33ور کانكت 41

     عدد HIKVISION DS-2E2129P-E  4سوئيچ  45

     عدد HIKVISION DS-2E2218P-E  0سوئيچ  43

     متر 92 32*32کانال پالستيكي  47

     متر 72 22*22کانال پالستيكي  48

49 HDD Seagate 4TB sky hawk  0 عدد     

   (:ريال ) جمع كل 

  (:ريال ) جمع كل 

 : بدون محاسبه ماليات بر ارزش افزوده( ريال ) مبلغ كل به حروف 


