
 .گرددمراجعه  سامانه ستادناد به اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در استعالم ندارد و جهت دريافت اصل اس

 (1100000000000006: كد نياز در سامانه ستاد)استعالم بها خالصه
 

لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را در . اقدام نمايد پيوستبه شرح جدول  دوربين و تجهيزات آنپايه تهيه و نصب شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به  در سامانه ستاد بارگذاری گردد 82/03/3400مورخ  شنبهروز  00/31ساعت رديف مربوطه درج نموده و حداکثر تا 

 .اجرای آنها اقدام شود

 مبلغ كل شرح كاال رديف

  دوربين ها به شرح جدول پيوستپايه نصب تهيه و  1

  (:ريال ) جمع كل 

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

 :تعالمشرايط اس

 .شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار است -3

 هزينه بيمه بين راه و حوادث احتمالي ناشي از حمل ونصب، بارگيری، حمل، و همچنين کليه هزينه های  و ماليات بيمهشامل  و قراردادی کسورات قانونيکليه  -8

 . يدار هيچگونه مسئوليتي نخواهدداشتخر بوده و پيمانكارساير هزينه های احتمالي ديگر بعهده  نقل و

ريال محاسبه و از  000000000شمسي از تاريخ عقد قرارداد مي باشد و جرائم متعلقه به تاخيرات غيرمجاز پيمانكار هر روز مبلغ  سه ماهمدت زمان اجرای کار  -1

 .صورت وضعيت وی کسر خواهد شد

 .و همچنين مسئوليت حفظ و حراست از آنها برعهده و هزينه پيمانكار مي باشد... انساني و  تهيه کليه مصالح، ماشين آالت، لوازم کار، نيروی -4

 . ، صورت نمي گيردپيمانكارهيچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي  -0

و کسر کليه صات فني ذکرشده توسط دستگاه نظارت و تاييد آن از لحاظ کيفيت و انطباق با مشخدر محل های مورد نظر  دوربين هاپايه نصب مبلغ کل پس از  -6

 .قابل پرداخت استجرايم و کسورات قانوني 

 . نمايد گارانتي ماه 38 مدت به را ی مورد نظرهاکاال کتبي نامه تعهد طي است موظف پيمانكار -7

 .شود ينم 3117 ديماه دولت مصوب کارمندان مداخله منع قانون مشمول که نمايد مي تعهد پيمانكار -2

يمانكار مي 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 پ -9

 .  باشد

 رف نمايد پيمانكار متعهد است هرگونه آلودگي و تخريب که بر اثر انجام عمليات موضوع پيمان بوجود امده باشد را برط -30

درصد جريمه از صورت وضعيت  30در صورت خودداری پيمانكار از اجرای بند فوق کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزينه مربوطه را به اضافه : تبصره

 .وی کسر خواهد شد و در صورت تكرار، تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد نمود

 مسئوليتهای کليه اين قرارداد موجب به کارفرما و باشد مي پيمانكار هزينه و عهده به انجام کار های محل در دهنده دارهش تابلوهای نصب و ايمني موارد رعايت -33

 .نمايد مي واگذار پيمانكار به را کار از ناشي ، خود

 .نه پيمانكار استبرعهده و هزي باز کردن دستگاه وايرلس از روی دکل و تنظيمات دوباره نصب و راه اندازی لينک وايرلس -38

 01018481043: فاکس  - 01018480800: تلفن - 2973906777:کدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -يزد: آدرس

  

 

 

 

 

 



 

 فرم استعالم بها
 651 :شماره

 22/16/6011 :تاريخ

 

 

 

 

 

 دول پيشنهاد قيمت ج

 مقدار شرح کاال رديف
قيمت هر 

 (ريال)واحدخريد

قيمت کل 

 (ريال)خريد

قيمت هر واحد 

 (ريال)بنص

قيمت کل 

 (ريال)نصب

ديواری اسپيددام مدل  پايه 3
Hikvision DS-1602 ZJ 

     عدد 4

8 

گيرنده بي سيم و  ست فرستنده

روتر برد ) ازنيمتعلقات مورد 

Mikrotik QRT5) 

     عدد 6

1 
متری با  38پايه دوربين با ارتفاع 

 متری 6بازوی 
     عدد 1

4 
دو تری با م 38پايه دوربين با ارتفاع 

 شكل T متری 4بازوی 
     عدد 3

     عدد4 فونداسيون 0

6 

تجهيزات مورد نياز سيستم ارت 

متری و  1عدد ميله استيل  1شامل 

 تسمه استيل به همراه جوش

     عدد3

     عدد 4 ظه تجهيزات و برقفمح 7

     مترطولCat6 SFTP WIMAX 800کابل  2

     مترطول380 80کابل ارت نمره  9

     مترطول800 افشان 8*300کابل برق  30

     عدد4 حوضچه 33

   (:ريال) قيمت كل

  (ريال)قيمت كل خريد و نصب

 (:ريال)قيمت كل به حروف

 


