
 .اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در استعالم ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به سامانه ستاد مراجعه گردد

 (1100000000000008: كد نياز در سامانه ستاد)استعالم بها خالصه
 

لذا قيمت پيشنهادی خود را در رديف مربوطه درج نموده و . به شرح جدول ذيل، اقدام نمايد بيسيم خودرويي ديجيتال خريدشهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

 .تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود زاری گردد،در سامانه ستاد بارگ 82/03/3000مورخ  شنبهروز  00/31ساعت حداکثر تا 

 (ريال ) مبلغ كل  (ريال)قيمت هر واحد مقدار شرح كاال
 

به شرح  HYTERAبرند  MD785Gبيسيم خودرويي ديجيتال 

 :مشخصات ذيل

 ، منوی فارسيGPSوات،  82، توان DMRبا امكانات آنالوگ، ديجيتال  -3

ميكروفون مشتي، براکت نصب بيسيم، کابل تغذيه بيسيم، : جهيزات همراهت -8

  GPSآنتن 

، پايه نصب آنتن خودرويي MC101آنتن ديامند : آنتن کامل بيسيم شامل -1

 (متر2)RG58، کابل BNC، کانكتور (چپقي)PLکانكتور تمام جهت کروم، 

 

 دستگاه 5

  

 : (ريال ) مبلغ كل به حروف 
 

 :مشرايط استعال

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

خريدار  ساير هزينه های احتمالي ديگر بعهده فروشنده بوده و نقل و هزينه بارگيری، حمل، هزينه بيمه بين راه و حوادث احتمالي ناشي از حمل وکليه  -8

 . هيچگونه مسئوليتي نخواهدداشت

 . قيمت اعالمي فروشنده، صورت نمي گيرد هيچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به -1

و کسر کليه جرايم و (  حراستواحد ) مبلغ کل پس از تحويل کاال و تاييد آن از لحاظ کيفيت و انطباق با مشخصات فني ذکرشده توسط دستگاه نظارت  -0

 .کسورات قانوني قابل پرداخت است

 . نمايدرا ارائه  کيفيت و کارايي کاالی مورد نظر گارانتي است موظف فروشنده -2

روز کليه کاالها را تحويل  32محل تحويل شهرداری بافق و بر اساس دستور دستگاه نظارت مي باشد و فروشنده متعهد است پس از ابالغ، حداکثر به مدت  -6

 .ز مبلغ کل کسر خواهد شدريال ا 800000000شهرداری دهد و به ازای هر روز تاخير در تحويل کاال مبلغ 

 .شود نمي 3117 ديماه دولت مصوب کارمندان مداخله منع قانون مشمول که نمايد مي تعهد فروشنده -7

 .بيسيم ها بايستي طبق مجوز فرکانس برنامه ريزی و همسان سازی با بيسيم های قبلي شده باشد -2

 01218081003: فاکس  - 01218080800: تلفن - 2873826777:کدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -يزد: آدرس

 
 


