
 چهار شماره پیوست
 خرید تجهیزات شبکه انفورماتیک دانشکده تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی قیمت پیشنهاد فرم

 

-------------- شرکت مجاز امضاء صاحبان/صاحب /حقیقی اشخاص/شخص ----------------------------------------- اینجانبان/اینجانب

 ،--------------------- اقتصادی کد ،---------------------- ملی شناسه ،------------- ثبت شماره به --------------------------------

 بانکی ضمانتنامه ارائه با ---------------------- تلفن -------------------------------------------------------------------- نشانی به

تمرکز  5007010403011404شماره حساب  به ریال( میلیون سیصد) ریال 000/000/000مبلغ   (نقد وجه واریز یا و بانکی شده تضمین چک یا

 قبول ضمن --------------- مورخ -------------------------- شماره فیش طی ،یطباطبائبنام سپرده دانشگاه عالمهوجوه سپرده بانک مرکزی 

 انصراف صورت در است بدیهی .دارم می اعالم قیمت پیشنهاد های فرم شرح به را خود آمادگی یک، شماره پیوست اساس بر مطروحه شرایط

 .شد خواهد مصادره دانشگاه نفع به اینجانب سپرده مبلغ کل شدن، برنده از پس

 

 ول قیمتجد

 مبلغ کل  عنوان ردیف 

خرید تجهیزات شبکه انفورماتیک دانشکده تربیت بدنی  -7

 (مطابق پیوست آنالیز ) دانشگاه عالمه طباطبایی

 

  مجموع قیمت کل به ریال

 

 :توضیحات

 .باشد افزوده ارزش بر مالیات اعمال بدون بایست می شده ارائه های قیمت •

 قرارداد می باشد.شرایط اختصاصی  دو شماره پیوستمطابق با  ها، قیمت ارائه •

 
 

 تاریخ / خانوادگی نام و نام
 

 حقوقی شخصیت / شرکت مهر و مجاز امضاء صاحبان امضای

  



  بدنی دانشگاه عالمه طباطباییخرید تجهیزات شبکه انفورماتیک دانشکده تربیت قیمت پیشنهاد جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ / خانوادگینام و نام 

 حقوقی شخصیت / شرکت مهر و مجاز امضاء صاحبان امضای

 ردیف عنوان تعداد قیمت

 Cat3 UTP  - Legrand 7پچ کورد نیم متری  024 

 Cat3 UTP  - Legrand 2متری  یکپچ کورد  20 

 Cat3 UTP  - Legrand 0متری  دوپچ کورد  50 

 Cat3 UTP  - Legrand 5متری  سهپچ کورد  780 

 Cat3 UTP  - Legrand 4متری  پنجپچ کورد  20 

 3 باکس روکار لگراند+ کیستون  20 

 70 Poe Adaptor 25v 7A 1 

 8 سیستم پایا – 700یونیت عمق  52رک ایستاده  7 

 0 پایا سیستم – 30یونیت عمق  28رک ایستاده  2 

 70 پایا سیستم – 30یونیت عمق  22رک ایستاده  7 

 77 رک مونت کیبل منیجمنت 21 

 72 بست کمربندی 70 

 SC.LC Legrand SM  70متری  2پچ کورد فیبر نوری  75 

 SC.SC Legrand SM 75متری  2پچ کورد فیبر نوری  0 

 LC.LC Legrand SM 74متری  2پچ کورد فیبر نوری  4 

 Cat3 25Port Legrand 73پچ پنل  73 

 4 
 72)ریلی بلبرینگی( به همراه پورت داپلکس  72پچ پنل فیبر نوری 

گلند 2عدد کاست و   7عدد کریمپ حرارتی،   

 Sc/SM آداپتور فیبر نوری 00  71

 Sc/SM پیگتیل فیبر نوری 30 

 SC بلنک آداپتور 02 

 78 پیچ و مهره رک 200 

 API 70پورت  8پاور ماژول رک مونت  3 

 20 کور 72یا  SM – 8فیبرنوری کانالی شهید قندی  300 

 4 Cisco 2030x 25 TS-LL 72 

 5 Cisco 2030x 58 TS-L 22 

 7 Cisco 0140x 72S-S 20 

 40 IP Phone GrandStream 25 

 70 Unifi UAP‑AC‑LR 24 

 20 Cisco GLC-LH-SM 23 

 2 Cisco GLC-T 21 

 مبلغ کل  


