
 ( اول) مرحله فراخوان استعالم بهاء 

مؼايوت ياحد تزافیه در وظرز دارد وبرثت ترٍ ایرزای هرزيصٌ       19/09/1401مًرخٍ  11164شُزداری تىدرگش تٍ استىاد درخًاست شمارٌ     

یشىُاد لیمت ي تاسگشایی هاوات .  ولیٍ مزاحل تزگشاری استؼالم تُاء اس دریافت اسىاد تا ارائٍ ه خزید ديرتیه مدار تبتٍ ي لًاسم  الدام وماید

 اس عزیك ساماوٍ ستاد اوجام خًاَد شد. 

اس عزیك ساماوٍ تداروات الىتزيویىی  28/09/1401ريس ديشىثٍ  12تا ساػت  23/09/1401چُارشىثٍ مًرخٍ مُلت شزوت در استؼالم ريس 

    www.setadiran.irديلت)ستاد(تٍ آدرس : 

ف
ردی

 

 تعذاد ـاتشــــرح وـــاال یا خــــذهـ
همذ

 ار

 هبلغ ول هبلغ ٍاحذ

 )ریال( )ریال(

   عذد Exsom EIPC-B355 12دٍربیي  1

   عذد Exsom EIPC-B112 4دٍربیي  2

   عذد 7 تیراشُ سِ راّی هحافظ برق 2

   عذد 6 ّیًَذای اصلی آهپر 16فیَز  3

  Exsom ENVR-3432X دستگاُ رخیرُ ساز 4

384Mb/ps 
   عذد 1

   عذد 2 بٌفش گاراًتی سازگار  10T WDد ّار 5

   عذد Exsom EIPC-P254S-X33 2دٍربیي اسپیذ دام  6

7 
 2MP- 6mm-22mm VF Lens دٍربیي پالن خَاى

60fps – WDR-BLC 

 هحل هختلف 4لابلیت تشخیص حذالل 
   عذد 4

   عذد 1 پالن خَاى سیستن پردازشگر 8

9 UPS 1300 Venus faratel 1 عذد   

1

0 

 Cat6 SFTP Outdoor Unicom وابل شبىِ

 با َّلَگرام شروت تیام اٍرجیٌال
   هتر 510

1

1 
   عذد 8port POE 7سَییچ 

1

2 

 Tدول هٌَ پل طرح 

 5ضخاهت بذًِ   – 250بِ  350دٌِّ  –هتر  6ارتفاع 

 هیلیوتر 

 هیلیوتر 4ضخاهت دسته  –هتری  5دارای دٍ دسته 

  ST37ٍرق فَالد هباروِ اصفْاى

 ASTM A123گالَاًیسُ گرم ٍ طبك استاًذارد 

   عذد 1

1

3 

 :ًرم افسار پالن خَاى 

 باال سرعت در ّا خَدرٍ پالن ثبت

 هختلف الیي چٌذ در ّا پالن ّوسهاى ثبت

 تشخیص اًَاع پالن ٍ سازگار با ّوِ دٍربیي ّا

 ٍ... استاى ٍ شْر اساس بر ّا پالن جستجَ

   عذد 1



1

4 
   عذد IP66  6 ر رٍی دوللابلیت ًصب ب دولی رن

1

5 

 Xvision 4Kایٌچ  55تلَیسیَى 

 HTMIبْوراُ پایِ دیَاری ٍ وابل 
   عذد 2

1

6 
   عذد Mikrotik LHG5 4رادیَ 

1

7 
   عذد SMD 100W 4پرٍشوتَر 

1

8 

بِ ّوراُ پاٍر هاشٍل  HPA 80یًَیت عوك  27رن ایستادُ 

 ، في ٍ سیٌی ٍ ...
   عذد 1

1

9 
 2 از رٍی دول  جوع آٍری رادیَ

لیٌ

 ن
  

2

0 
   عذد 4 ًصب دٍربیي اسپیذ دام بر رٍی دول 

2

1 

جوع اٍری دٍربیي اسپیذ دام از رٍز دول بِ ّوراُ رن ٍ 

 هتعلمات
4 

سر

 ی
  

2

2 
   عذد 16 ًصب دٍربیي بر رٍی دول بِ صَرت واهل

2

3 
 4 پیىربٌذی ٍ ًصب لیٌه ٍایرلس

لیٌ

 ن
  

2

4 
   ذدع 6 ًصب رن دولی بر رٍی دول

2

5 

پالن خَاى ٍ راُ اًذازی  ّای دٍربیيساهاًِ ًصب واهل 

 واهل ًرم افسار
1 

سر

 ی
  

  

   

  جوع

 

 

 شُزداری تىدرگش خًاَد تًد .  تزافیهمحل تحًیل در شُز تىدرگش تا َماَىگی ياحد 

 . میثاشد تایید ياحد تزافیهمالن هزداخت شزط  -1

د ولیٍ اسىاد ي مدارن مرًرد ویراس تُمرزاٌ هیشرىُاد لیمرت خرًد را ترا        شزوت وىىدگان در استؼالم تُاء  مىلف َبتى -2

در سایت ساماوٍ ستاد تارگذاری ومایىد . در ؿیز ایىظرًرت شرُزداری تؼُردی در    28/09/1401 دي شىثٍ ريس  12ساػت 

 خظًص لیمت هیشىُادی ودارد . 

شىثٍ مًرخٍ چُارمیثاشد ي اػالم تزودٌ ريس  29/09/1401شىثٍ مًرخٍ  سٍطثح ريس  10تاسگشایی هاوت َا در ساػت -3

 میثاشد  30/09/1401



آخرزیه تـییرزات ي آگُری    –تٍ هیشىُادَای فالد مُز ي امضا مجاس )در اشرااص حمرًلی شرامل : اساسرىامٍ شرزوت       -4

ُادَای ريسوامٍ رسمی َمزاٌ فیش ياریشی شرزوت در اسرتؼالم تُراء تحًیرل دتیزخاورٍ شرُزداری ومایىرد . ( ي ترٍ هیشرى         

 مشزيط ، ماديش ي هیشىُاد َایی وٍ هس اس مُلت ممزر ياطل می شًد تزتیة اثز دادٌ واًاَد شد . 
 

ضزيری است شزوت وىىدگان درایه استؼالم تُا فزم َای مزتًط يَمچىیه یردي  هیًسرت را ترٍ دلرت مغالؼرٍ       -5

 شُزداری رفغ اتُام ومایىد. تزافیهی ومًدٌ ي در طًرت داشته َزگًوٍ اتُام تا مزایؼٍ تٍ ياحدامًرلزاردادَا يفى

 شزوت تاید دارای مجًس مؼتثز شًرای ػالی اوفًرماتیه ي دارای مجًس اس مزوش راَثزدی افتا تاشد. -6

 .لزارداد مشاتٍ درخظًص وظة ي راٌ اوداسی ديرتیه ، لیىه يایزلس ي دول تاشد 10داشته حدالل -7

 28/09/1401تراری    12:00سراػت  مان ثثت ایره اسرىاد ترا    مدت سمان یُت تىمیل استؼالم تُا يارائٍ لیمت اس س -8

 میثاشد وٍ متماضیان میتًاوىد در مُلت تؼییه شدٌ وبثت تٍ هیشىُادات خًد در ساماوٍ ستادالدام ومایىد .

 تُای هیشىُادی تاید تا هایان لزارداد دارای اػتثار تاشد. -9

 ه میگزدد.ريس تؼیی 5مدت اػتثار هیشىُادات یُت شزوت در استؼالم تُا  -10

 3اس تراری  تزرسری اسرىاد ترٍ مردت       مدت سمان السم یُت تزرسی هیشىُادات ،تشایض ي اتالؽ تٍ تزودٌ استؼالم -11

 وٍ در طًرت لشيم تا تیبت ريس دیگز لاتل تمدید خًاَد تًد.ريس

ری مری  شزوت در استؼالم يدادن هیشىُاد تٍ مىشلٍ لثً  شزيط ي تىالیف مًضًع مادٌ آییه وامٍ مؼامالت شرُزدا  -12

 تاشد.

 لیمت هیشىُادی تاید اس حیث مثلؾ مشاض ،مؼیه ي تدين اتُام تاشد . -13

 شُزداری در رد یا لثً  یه یا تمامی هیشىُادات ماتار می تاشد. -14

 خزید فًق تظًرت لزاردادی اوجام میگزدد ي در َىگام تبًیٍ حباب ویاس تٍ مفاطا حباب می تاشد. -15

د تؼداس تُیٍ اسىاداستؼالم تُا اس محل ساماوٍ ستادایزان وبثت ترٍ تىمیرل   شزوت وىىدگان درایه استؼالم تُا مىلفى -16

آن الدام يتمامی اسىاداستؼالم را ممًُر تٍ مُز يامضا شزوت ومًدٌ يدر سراماوٍ تارگرذاری ومایىرد تردیُی اسرت      

 اسىادی وٍ فالد مُزيامضا شزوت تاشد تزتیة اثز دادٌ واًاَد شد .

تبرًیٍ   1401ي ترا هایران اسرفىد     1401اس اػتثرارات سرا    تغ داخلی تًسظ شرُزداری  مىاصٌ اس محل تامیه اػتثارهزي -17

 هزداخت میگزدد.ي

 

 پیمانکار :                                                                        شهرداری بندرگسنماینده کارفرما :             
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