
  

  

  

  و تعمیرات جانبیـ تعرفه خدمات سخت افزار و نرم افزار 1

  مصوبه کمیسیون  )نرم افزاري بر روي سیستم(شرح خدمات   ردیف
  36000  )…و officeمانند (نصب نرم افزارهاي عمومی و کاربردي   1
  90000  نصب نرم افزارهاي ویژه تخصصی  2
  135000  )سانی شدهبروز ر(ویروس زدایی و نصب نرم افزار ویروس یاب   3
  ubuntu, … (mac os &) 225000هاي غیرمتعارف غیر سرور  نصب سیستم عامل  4
و در صورت نیاز شامل ) در صورتی که درایورها از مشتري دریافت گردد(نصب هر نوع سیستم عامل غیر سرور شامل گروه ویندوز و نصب درایور   5

  بندي، فرمت و نصب  پارتیشن
135000  

  18000  )ریال 5000اضافی  DVDیا  CDبه احتساب هر ) (DVDیا  CD(زي نصب با  6
  63000  )بندي و پارتیشن Format(سازي هارد دیسک  آماده  7
  Firmware  72000و  Biosو ارتقاء ) از طریق اینترنت(ارتقاء نرم افزاري   8
  90000  (IMAGE, BACKUP, COPY)تهیه نسخه پشتیبانی از سیستم   9
  CD 54000درایور از اینترنت و رایت بر روي دریافت   10
  63000  )…چاپگر، اسکنر و(نصب نرم افزاري تجهیزات جانبی   11
  108000  )گردد هزینه ایاب و ذهاب اضافه می(نصب و راه اندازي رایانه در محل به درخواست مشتري   12
  90000  بازدید فنی و نظریه کارشناسی به درخواست مشتري  13
  DVD , CD 4500کپی   14

هاي فوق شامل آموزش کاربري نرم افزارها  هزینه) 2توضیح        هر گونه عملیات ویژه با تعرفه هزینه نفر ساعت کارشناسی محاسبه خواهد شد) 1توضیح

  باشد نمی

  مصوبه کمیسیون  )هزینه نصب سخت افزار و درایورهاي مربوطه(شرح خدمات   ردیف
  Selftest(  63000نصب درایور و (نصب چاپگر   1
  Selftest(  135000مونتاژ، نصب درایور و ( A2نصب کامل پالتر تا سایز   2
  A2 270000مونتاژ اولیه پالتر از سایز   3



  Selftest(  315000بدون مونتاژ اولیه، با نصب درایور و ( A2نصب کامل پالتر باالتر از سایز   4
  27000  )نصب درایور و تست اولیه( A4نصب اسکنر   5
  72000  )هاي دستگاه نصب درایور و تست اولیه بخش( MultiFunctionهاي چند کار  نصب و راه اندازي دستگاه  6
  A2 54000نصب اسکنر تا سایز   7
  A2 315000نصب اسکنر اسناد و دیجیتایزرهاي باالتر از سایز   8
  315000  چهار باطريو متعلقات با یک کابینت باطري تا  5KVAتاتوان  UPSنصب و راه اندازي   9
  KVA 315000 10و تا  5KVAخاص باالي  UPSکربندي پی  10
  UPS 22500نصب هر عدد باطري اضافی   11
  36000  )تهیه درایور با مشتري(همراه با درایورهاي مربوطه  TV- USBهاي سخت افزاري گرافیک، صدا، مودم ـ  نصب هر یک از کارت  12
  180000  هر کدام SASو تجهیزات  RAIDهاي  ، کارت SCSIهاي  دستگاه) …هاي گرافیک ـ صدا و  کارت(اي  هاي حرفه نصب کارت  13
  54000  بندي و فرمت نصب هارد دیسک ثابت شامل معرفی به کامپیوتر و پارتیشن  14
  36000  با درایور در صورت نیاز CD , DVD، …شامل  O.D.Dنصب   15
  18000  نصب فالپی درایور و کارت ریدر  16
  SERVER(  36000بجز ( POWER SUPPLYاندازي  نصب و راه  17
  18000  همراه با تست RAMنصب هر ماژول   18
  45000  متعارف EXTERNALنصب درایور و تجهیزات   19
  27000  نصب تونر یا ریبون  20
  Selftest  36000نصب کارتریج چاپگر جوهر افشان تا مرحله   21
  زیرقیمت خرید% 10  )شود شامل گارانتی سیستم نمی(نرم افزارهاي متعارف روي آن فروش و مونتاژ سیستم و نصب   22
  270000حداکثر   )قطعات از مشتري(مونتاژ کامل سیستم   23
  90000  باز و بسته کردن مادربرد جهت رفع عیب  24
  45000  در صورت انصراف مشتري بعد از تشخیص عیب PCهزینه کارشناسی جهت رفع عیب   25

  مصوبه کمیسیون  )هاي جانبی کامپیوتر تعرفه اجرت، تعمیرات و سرویس دستگاه(شرح خدمات   ردیف
  166000  هاي جانبی  ، کارت BIOSتعمیرات کامپیوتر در سطح تعویض و سرویس قطعات،   1
  125000  تعمیر مادربرد  2
  SLOT 270000و  CHIPSETتعویض   3
  90000  ر در حد متعارفهادر دیسک و رفع بدسکتو  تعمیر نرم افزاري  4



  81000  تعمیر یا تعویض برد هارد دیسک  5
  CD RAM , DVD RAM   54000تعمیر درایو   6
  DVD WRITER, COMBO, CD WRITER 72000تعمیرات   7
  63000  تعمیرات منبع تغذیه معمولی  8
  54000  هاي بی سیم و اپتیکال تعمیرات صفحه کلیدهاي بی سیم و موس  9
  CRT 160000) المپی(انیتورهاي تعمیرات م  10
  295000  اینچ 19تا  LCDتعمیرات مانیتور   11
  560000  اینچ به باال و مانیتورهاي صنعتی 20تعمیرات مانیتور از   12
  108000  ترمینال/ تعمیرات مانیتور تک رنگ   13
  90000  تعمیرات اسکنرهاي معمولی  14
  305000  اي بایگانی اسناد تعمیرات اسکنرهاي حرفه  15
  360000  ولت آمپر 1500تا  UPSتعمیر   16
  OFFLINE 405000ولت آمپر  5000ولت آمپر تا  1500باالتر از  UPSتعمیرات   17
  OFFLINE  585000کیلو ولت آمپر  10ولت آمپر تا  5000باالتر از  UPSتعمیرات   18
  234000  )سه فاز(کیلو ولت آمپر  10باالتر از  UPSتعمیر   19
  234000  با هر ظرفیت و با هر شکل موجی UPS ONLINEمیر تع  20
  کسر زیرقیمت روز مشابه نو% SPEAKER 10تعمیر   21
  90000  شپروگرام کردن فل  22

  مصوبه کمیسیون  )تعمیرات چاپگرها(شرح خدمات   ردیف
  81000  چاپگرهاي سوزنی SETUPتنظیم   1
  198000  انهاي چند منظوره جوهر افش سرویس و تعمیر دستگاه  2
  A4 198000سرویس تعمیر چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره بیست صفحه   3
  A4  270000به باال سرویس تعمیر چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره بیست صفحه   4
  A4  360000سرویس تعمیر چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره بیست صفحه   5
  A4  540000یر چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره بیست صفحه به باال سرویس تعم  6
  A3  180000تا  معمولیسرویس تعمیر چاپگرهاي جوهر افشان رنگی تک کاره و چند کاره   7
  A3  360000اي تا  سرویس تعمیر چاپگرهاي جوهر افشان رنگی تک کاره و چند کاره حرفه  8



  180000  ستونی بدون تعمیرات هد 80سوزنی  سرویس و تعمیرات چاپگرهاي  9
  360000  ستونی بدون تعمیرات هد 136سرویس و تعمیرات چاپگرهاي سوزنی   10
  81000  سرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد چاپگرهاي ماتریسی با مکانیزم برگشت سوزن فنري  11
  234000  سوزن مغناطیسی سرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد چاپگرهاي ماتریسی با مکانیزم برگشت  12
  CPS  360000و سري  BPو سري  DFXحرف در ثانیه سري  600سرویس تعمیرات چاپگر سوزنی با سرعت باالتر از   13
  SLIP& SLIM    180000تعمیرات چاپگرهاي   14
  90000  تعمیرات اسکنرهاي معمولی  15
  315000  اي اسناد تعمیرات اسکنرهاي حرفه  16
  A3 315000سایز  تعمیر پالتر تا  17
  A4 360000بیست صفحه  کارهسرویس چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند جنرال   18
  A4  630000بیست صفحه به باال  چند کارهجنرال سرویس چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و   19
  A4  540000بیست صفحه کاره معمولی جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند   20
  A4  720000جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره بیست صفحه به باال   21
  270000  ستونی 80جنرال سرویس چاپگرهاي سوزنی   22
  405000  ستونی 136جنرال سرویس چاپگرهاي سوزنی   23
  850000  )جوهر افشان ـ قلمی ـ لیزري(و باالتر  A1تعمیر پالتر   24
  A3 315000میر چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چندکاره اجرت تع  25
  A3  810000اجرت تعمیر چاپگرهاي لیزري رنگی تک رنگ و چند کاره   26

  گردد بر روي بردها و قطعات الکترونیکی جداگانه محاسبه میتعمیرات تخصصی : توضیح
  ه کمیسیونمصوب  )تعویض قطعات و تعمیرات سخت افزار نوت بوك(شرح خدمات   ردیف

  LCD 135000تعویض   1
  135000  تعویض اینورتور  2
  180000  بندي و فرمت و نصب یک سیستم عامل بدون درایور تعویض هارد، پارتیشن  3
  90000  به صورت متعارف ODDتعویض انواع   4
  270000  به صورتی باشد که جهت تعویض احتیاج به باز کردن کامل دستگاه باشد ODDاگر   5
  405000  ي مادربردتعو  6
  135000  تعویض لوله در شرایط معمولی  7



  135000  تعمیر آداپتور  8
  90000  )به صورت متعارف( RAMتعویض یا ارتقاء   9
  270000  )شود به آن اضافه می 2در صورتی که همراه با باز کردن از روي قاب باشد مورد بند (تعمیر اینورتر در صورت امکان   10
  270000  )گردد اضافه می 1به صورت کامل از روي قاب باز و تعویض شود بند ( LCDفقط از روي  LCDفلروسنت تعویض المپ   11
  CHIP BGA 900000تعویض   12
  720000  )با یک ماه گارانتی(تعمیر ـ هیت دادن   13
  225000  یابی دستگاه در صورت انصراف مشتري هزینه باز و بستن، تشخیص و عیب  14

  مصوبه کمیسیون  )تعرفه نصب نرم افزارهاي نوت بوك(مات شرح خد  ردیف
  ) نرم افزار متعارف و درایورها(ریکاوري کردن کلیه نرم افزار نوت بوك با تمام درایورها به صورت استاندارد   1

 )Standard osهاي الزم را آورده باشد  CDدر صورتی که مشتري همه (
225000  

  standard os( 405000نرم افزارهاي متعارف و درایورها (دي ریکاوري توسط مشتري  در صورت عدم ارائه درایو و سی  2
  405000  هاي مربوطه و نرم افزارهاي متعارف فاقد سیستم عامل بدون درایو و سی ديهاي  نصب دستگاه  3
در مرحلـه  . دیدگی سیستم عامـل گـردد   اربر مواجه با آسیبباشد مگر اینکه در هنگام نصب ک می pcهزینه نصب هر گونه نرم افزارهاي متعارف برابر تعرفه   4

  .گردد هزینه نصب سیستم عامل براساس تعرفه نوك بوك اخذ می
 PCکسر برابر تعرفه% 10

  45000  جابجایی اطالعات به ازاي هر ساعت  5
  270000  دانلود مجموعه درایورهاي مورد نیاز دستگاه از اینترنت  6

  ـ تعرفه خدمات فنی شبکه2

  مصوبه کمیسیون  )ریال(شرح خدمات نرخ پایه خدمات فنی، کارشناسی شبکه   ردیف
  182000  )درجه دو(انداز  تکنسین فنی، پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه  1
  286000  )درجه یک(انداز  تکنسین فنی، پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه  2
  390000  کارشناس عمومی شبکه  3
  546000  بکهکارشناس متخصص ش  4
  858000  کارشناس فوق تخصص شبکه  5

  مصوبه کمیسیون  ها شرح خدمات سرویس  ردیف
  792000  نفر ساعت اعزام کارشناس فوق تخصصی  1
  504000  نفر ساعت اعزام کارشناس تخصصی  2
  360000  نفر ساعت اعزام کارشناس عمومی  3



  264000  1نفر ساعت اعزام تکنسین درجه  4
  168000  2ام تکنسین درجهنفر ساعت اعز  5

  مصوبه کمیسیون  واحد  ها شرح خدمات بستر زیرساخت  ردیف
  30000  متر طول  متر سانتی 12تا سایز ) …مانند لگراند، (زي نصب ترانکینگ فازي، غیر فل  1
  35000  متر طول  متر  سانتی 12باالتر از ) …مانند لگراند، (نصب ترانکینگ فازي، غیر فلزي   2
  5000 متر طول  )…مانند اتصاالت گوشه لگراند،(الت ترانکینگ نصب اتصا  3
  11000 متر طول  متر سانتی 3کانال گذاري پالستیکی ایرانی تا سایز   4
  13000 متر طول  سانتی متر به باال 5/3کانال گذاري پالستیکی ایرانی از سایز   5
  10000 متر طول  21نصب لوله فلزي و خرطومی فلزي تا سایز   6
  11500 متر طول  به باال تا یک اینچ 21صب لوله فلزي و خرطومی فلزي از سایز ن  7
  14000 متر طول  به باال تا دو اینچ 21نصب لوله فلزي و خرطومی فلزي از سایز   8
  21500 متر طول  تا چهار اینچ 20نصب لوله فلزي و خرطومی فلزي از سایز   9
  7000 متر طول  21تا سایز  PVCنصب لوله   10
  8500 متر طول  به باال تا یک اینچ 21از سایز  PVCنصب لوله   11
  12500 متر طول  اینچ 2اینچ تا  1از سایز  PVCنصب لوله   12
  19000 متر طول  اینچ 4اینچ تا  2از سایز  PVCنصب لوله   13
  12500 متر طول  21نصب لوله پلی اتیلن تا سایز   14
  17500 متر طول  باال تا یک اینچ به 21نصب لوله پلی اتیلن از سایز   15
  21500 متر طول  اینچ 2اینچ تا  1نصب لوله پلی اتیلن از سایز   16
  26000 متر طول  اینچ 4اینچ تا  2نصب لوله پلی اتیلن از سایز   17
  20000 متر طول  سانت 10نصب سینی تا عرض   18
  23000 متر طول  سانت 20تا  10نصب سینی از عرض   19
  26500 متر طول  سانت 30تا  20ی از عرض نصب سین  20
  30000 متر طول  سانت 40تا  30نصب سینی از عرض   21
  33500  متر  به باال 40نصب سینی از عرض   22
  10000  عدد  )پیچ براي سینی ده به دیوار(نصب ساپورت   23
  توافقی  عدد  )…جوشکاري و(نصب ساپورت   24



  8500  عدد  10× 10نصب جعبه تقسیم پالستیکی   25
  13000  عدد  15×15نصب جعبه فلزي   26

  مصوبه کمیسیون  واحد  شرح خدمات سایر عملیات اجرایی  ردیف
  40000  عدد  متر با لوله گذاري سانتی 30در دیوار تا ) تا قطر نیم اینچ(ارتباطی معمولی سوراخکاري   1
  60000 عدد  متر با لوله گذاري تیسان 60تا  30در دیوار ) تا قطر نیم اینچ(سوراخکاري ارتباطی معمولی   2
  70000 عدد  گذاري تا قطر نیم اینچ سانت با لوله 30سوراخکاري ارتباطی داخل بتون تا عمق   3
  7000 عدد  هیلتی و نصب میخ بدون لوازم   استفاده از تفنگ  4
  35000 متر  برش روي گچ جهت لوله گذاري تا گچ کاري و ترمیم  5
  100000 عدد  20×20نصب دریچه بازدید   6

  مصوبه کمیسیون  واحد UTP Cat.5eکابل کشی دیتا مسی شرح خدمات   ردیف
  7000 متر  متر 10000کابل کشی تا   1
  6500 متر  25000تا  10000کابل کشی از   2
  6000 متر  متر به باال 25000کابل کشی از   3

  به کمیسیونمصو  واحد UTP Cat.5e STP, UTP Cat.6شرح خدمات کابل کشی دیتا   ردیف
  8000 متر  متر 10000کابل کشی تا   1
  7500 متر  25000تا  10000کابل کشی از   2
  6000 متر  متر به باال 25000کابل کشی از   3

  مصوبه کمیسیون  واحد Lndoorشرح خدمات کابل کشی فیبر نوري   ردیف
  19000 متر  متر  2000کابل کشی تا   1
  17000 رمت  متر به باال 2000کابل کشی از   2

  مصوبه کمیسیون  واحد Outdoorشرح خدمات کابل کشی فیبر نوري   ردیف
  30000 متر  متر 5000کابل کشی تا   1
  27000 متر  به باال 5000کابل کشی از   2
  130000 متر  متر 1000کابل کشی فیبر نوري حداقل   3

  مصوبه کمیسیون  واحد نصب اتصاالت دیتاي مسیشرح خدمات   ردیف
  5000  عدد Cat.5e) پالگ(نري  RJ-45نصب   1



  9000 عدد Cat.5e) کانکشن ماجول یا کی استون جک(مادگی  RJ-45نصب   2
  9000 عدد  )STP Cat. 5eیا  Cat.6پالگ (نري  RJ-45نصب   3
  9000 عدد Keystone Cat.6مادگی  RJ-45نصب   4
  6000 عدد  نصب پریز دیتا تک پورت  5
  7500 عدد  نصب پایه پریز  6
  35000 عدد Unixو  ATMنصب اتصاالت   7

  مصوبه کمیسیون  واحد شرح خدمات نصب اتصاالت دیتاي فیبر نوري  ردیف
  160000  عدد SC (Epoxyless)نصب کانکتور   1
  210000  عدد SC (Epoxy)نصب کانکتور   2
  210000  عدد SC (Hot Melt)نصب کانکتور   3
  20000  رشته Fan out kitنصب   4
  50000  سرکابل  هاي فیبر نوري مسلح به ازاي هر مورد ري کابلروکش بردا  5
  250000  عدد Fusionایجاد اتصال فیبر نوري به روش   6
  250000  تار Mechanical Spliceایجاد اتصال فیبر نوري به روش   7
  150000  یونیت  نصب پچ پنل فیبر نوري در داخل  رك  8
  120000  عدد  )کاست(نصب سینی فیبر نوري   9
  15000  تار  آرایش تارهاي فیبر نوري داخل کاست  10
  1500000  جعبه  تار فیبر نوري به ازاء هر جعبه 12نصب جعبه اتصال فیبر نوري با آرایش مربوط تا   11
  2500000  جعبه  تار  12نصب جعبه ترمینال فیبر نوري با آرایش مربوط تا   12

  یسیونمصوبه کم  واحد Rack. شرح خدمات ر ك دیواري  ردیف
  150000  ـ 6Uتا  4Uر ك دیواري نصب   1
  250000 ـ 12Uتا  7Uنصب رك دیواري   2
  35000 ـ  نصب سینی کوچک  3
  20000 ـ 3U, 2U , 1Uنصب پلنک پنل   4
  20000 ـ Unloadedنصب پچ پنل   5
  35000 ـ  نصب نگهدارنده کابل  6
  35000 ـ  نصب الیت پنل  7



  66000  ـ 3Uنصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا   8

  مصوبه کمیسیون  واحد Rack. شرح خدمات پس از فروش ر ك دیواري  ردیف
  95000 ـ  بررسی فن معیوب  1
  120000 ـ  بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب  2
  130000 ـ  افزایش فن/ نصب  3
  100000 ـ  جابجائی و تنظیم یک جفت ریل  4
  66000 ـ  اي تعویض درب شیشه  5
  20000 ـ  الي متحركتعویض درب با لو  6
  45000 ـ  تعویض درب با لوالي ثابت  7
  39000 ـ  جابجائی پنل ثابت و متحرك  8
  20000 ـ  تعویض غبارگیر موئی  9
  35000 ـ  تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره  10
  20000 ـ  تعویض استاپر مغناطیسی  11
  35000 ـ  تعویض لوالي فنري  12
  20000 ـ  وصل سیم ارت به بدنه  13
  20000 ـ  تست ارت پاور رك  14
  40000 ـ PDUتست   15
  66000 ـ PDUتعمیر   16
  20000 ـ PDUتعویض فیوز   17
  130000 ـ  اندازي رك هوشمند آموزش و راه  18

  مصوبه کمیسیون  واحد رك ایستادهشرح خدمات   ردیف
  32U   300000تا  14Uنصب رك   1
  47U   400000تا  35Uنصب رك   2
  70000    ت به چهار ریلنصب سینی ثاب  3
  95000    نصب سینی ثابت به شش ریل  4
  95000    نصب سینی متحرك  5
  3U, 2U , 1U   20000نصب پلنک پنل   6



  6U   35000تا  4Uنصب پچ پنل   7
  Unloaded   20000نصب پچ پنل   8
  35000    نصب نگهدارنده کابل  9
  35000    نصب الیت پنل  10
  25000    نصب پنل مانیتور  11
  25000    نصب پنل موئی  12
  66000    نصب سینی فن  13
  PDU   35000نصب   14
  3U   50000در رك تا  Deviceنصب هر   15
  UPS-Rackmount   330000متعارف و تجهیزات مشابه داراي ریل و  Rack Mountنصب فیزیکی سرور   16
  66000    )…بر روي دیوار و (نصب سویچ بدون وجود رك   17

  مصوبه کمیسیون    ت پس از فروش رك ایستادهشرح خدما  ردیف
  95000    بررسی فن معیوب  1
  120000    بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب  2
  130000    افزایش فن/ نصب  3
  95000   اي  تعویض در شیشه  4
  35000    )فنري(تعویض در با لوالي متحرك   5
  66000    تعویض در با لوالي ثابت  6
  66000    با لوالي متحركتعویض در ـ دو تکه   7
  20000    گیر موئیتعویض غبار   8
  35000    یا دستگیرهتعویض قفل سوئیچی   9
  95000    تعویض قفل الکترونیک پین کد  10
  66000    تعویض قفل زیمنسی  11
  35000    تعویض فیلتر رك  12
  20000    تعویض استاپر مغناطیسی  13
  20000    پایه رك/ نصب هر چرخ  14
  66000    )با تجهیزات داخل(پایه رك / هر چرخ تعویض   15



  95000   ریل  جابجائی و تنظیم یک جفت  16
  35000    تعویض لوالي فنري  17
  95000    بررسی  سیستم هوشمند  18
  130000    )بدون احتساب تجهیزات(بررسی و تعویض سیستم هوشمند   19
  RF   95000بررسی در کنترل از راه دور   20
  130000    )بدون احتساب تجهیزات( RFتعمیر سیستم کنترل از راه دور / یضبررسی و تعو  21
  20000    وصل سیم ارت به بدنه رك   22
  66000    )…هاي شیبدار ارتفاع، کف کاذب و محل(هاي خاص  رگالژ رك در محل  23
  66000    آزمایش و راه اندازي رك هاي هوشمند   24
  165000    آموزش و راه اندازي رك هوشمند  25

  مصوبه کمیسیون  واحد  )کابل کشی برق و نصب تجهیزات آن(شرح خدمات برق   ردیف
  4500  متر  3×5/2کابل کشی برق   1
  4200 متر  متر 10000کابل کشی فوق تا   2
  4000 متر  25000متر تا  10000کابل کشی از   3
  3800 متر  متر به باال 25000کابل کشی از   4
  5800 متر  4×6کابل کشی برق   5
  7000 متر  4×10کابل کشی برق   6
  8500 متر  4×16کابل کشی برق   7
  12000 متر  1×35کابل کشی برق   8
  15000 عدد  نصب پریز برق روکار یا توکار  9
  7500 عدد  نصب پایه پریز برق روکار  10
  7500 عدد  نصب پایه پریز برق توکار  11
  18000 عدد  )کنار سیستم و پریز(نصب فیوز روکار تکی   12
  180000 عدد  نصب جعبه فیوز  13
  250000 عدد  )20×15تا سایز (نصب تابلو برق کوچک دیواري روکار یا توکار   14
  15000 عدد  10×10نصب جعبه تقسیم برق   15
  1500000 عدد  نصب تابلو برق با ابعاد بزرگ  16



  250000   نصب تابلو برق سلولی  17
  330000 دستگاه 5KVAتا قدرت  UPSنصب   18
  توافقی عدد KVA 10تا قدرت  5KVAاز  UPSنصب   19
  6000000 حلقه  ایجاد چاه ارت  20
  2900000 حلقه  نظارت بر چاه ارت  21

  مصوبه کمیسیون  واحد  )یابی تست و عیب(برق شرح خدمات   ردیف
  30000  پیوند  )CDارائه گزارش روي (تست مسیر اتصال مسی   1
  توافقی پیوند  و سفیدارائه گزارش تست هر برگ سیاه   2
  توافقی پیوند  ارائه گزارش تست هر برگ رنگی  3
  150000 پیوند CDتست مسیر اتصال فیبر نوري با دستگاه تستر روي   4
  430000 پیوند  با لیزر متناسب OTDRتشخیص محل شکستگی فیبر و با صحبت آن با دستگاه   5
  توافقی پیوند  تست چاه ارت  6
  فقیتوا پیوند  تست برق  7

  مصوبه کمیسیون  واحد  )مستندسازي(شرح خدمات برق   ردیف
  توافقی  نود  هاي شبکه به ازا ها، پریزها و پچ پنل برچسب زنی و کدبندي کابل  1
  توافقی    هر قطعه نصب شده  2
  360000  ـ  تهیه نقشه شماتیک برق و مخابرات  3
  LABEL PRINTER 5000  5000ر شماره نصب شده با استفاده از هاي شبکه پریز و پچ پنل شبکه مسیر به ازاي ه کدبندي کابل  4
  750000  750000  )در حالت عادي( Passiveتهیه مستندات شبکه ساختار کابلکشی و بخش   5
و تعاریف مربوط به اینترنـت و اینترانـت و   ) …ها تنظیمات مربوط به روترها سوئیچ( Activeتهیه مستندات شبکه ساختار تجهیزات بخش   6

  )در حالت عادي(طوح دسترسیکاربران س
  504000  ـ

  مصوبه کمیسیون  واحد  )کابل کشی مجدد(شرح خدمات برق   ردیف
  2500  متر  هاي شبکه جرا شده از قبل آوري کابل جمع  1
  3850  متر  آوري داکت با باز کردن پیچ و رولپالك جمع  2
  3300  متر  هاي موجود جهت گسترش شبکه باز و بسته کردن داکت  3
  20000  لینک  هاي کشیده شده از قبل گذاري کابل پیدا کردن سر کابل و شماره  4

  مصوبه کمیسیون  واحد  )مخابرات(شرح خدمات برق   ردیف



  4000  متر  زوج 10نصب کابل مخابراتی تا   1
  4500 متر  زوج 20تا ) تلفن(نصب کابل مخابراتی   2
  5500 متر  زوج 50تا  20از ) تلفن(نصب کابل مخابراتی   3
  7500 متر  100زوج تا  50از ) تلفن(نصب کابل مخابراتی   4
  8500 متر  زوج به باال 100از ) تلفن(نصب کابل مخابراتی   5
  60000  زوج  )کروز(زوج  100نصب ترمینال مخابراتی   6
  6000 زوج  …نصب زوج مخابراتی در داخل ترمینال و   7
  8000 عدد  نصب پریز تلفن  8

  مصوبه کمیسیون  واحد  )Wirelessنصب و راه اندازي و پشتیبانی تجهیزات (برق شرح خدمات   ردیف
  3800000  یک لینک  نصب آنتن و رادیو باالي دکل یک لینک کامل  1
  430000  لینک کامل 1  الین آف سایت از پشت بام  2
  602000  لینک کامل 1  البن آف سایت از روي دکل  3
  430000  لینک کامل GPS 1ر با نمودا) سایت سوروي(امکان سنجی   4
  43000  هر نقطه  تنظیم دکل شامل تنظیم مهاریها ـ کنترل عمودي بودن دکل، آچار کشی  5
کیلـوگرم   100مانند باهنر ـ نمک مخصوص   35میلی متر سیم مسی  5سانتی متر به قطر  30×50صفحه مسی با ابعاد (چاه ارت تجهیزات   6

ـ لوله پلیکا به طول چاه ارت با بسـت و جـوش     LOMکیلوگرم ـ مواد کاهنده مقاومت زمین   400کیلوگرم ـ خاك رس  200ـ پوره ذغال 
  و غیره

  6000000  متر

اجراي سیستم ارتینگ و نصب تجهیزات داخل چاه ارت و سیم کشی تا پاي دکل آزمایش با دستگاه مگر و تحویل به صـورت اسـتاندارد بـه      7
  اي اضافی ه ها و خاك اضافه تخلیه و حمل نخاله

  6000000  ـ

  6000000  ـ  متر و پر کردن چاه 5حفاري چاه ارت به عمق حداقل   8
کیلـوگرم   100مانند باهنر ـ نمک مخصوص   35میلی متر سیم مسی  5سانتی متر به قطر  30×50صفحه مسی با ابعاد (تجهیزات چاه ارت   9

ـ لوله پلیکا به طول چاه ارت با بست  و جـوش و    LOMمقاومت زمین کیلوگرم ـ مواد کاهنده   400کیلوگرم ـ خاك رس   200پوره ذغال 
  غیره

  8000000  

اجراي سیستم ارتینگ و نصب تجهیزات داخل چاه ارت و سیم کشی تا پاي دکل آزمایش با دستگاه مگـر و تحویـل بـه صـورت اسـتاندارد،        10
  اضافی و کمپرسورهاي  ها و خاك باضافه تخلیه و حمل نخاله

  8000000  ـ

  8000000  ـ  متر و پر کردن چاه 5حفاري چاه ارت به عمق حداقل   11
  500000  یک مورد  پیاده سازي تجهیزات از روي دکل  12

  مصوبه کمیسیون  نحوه محاسبه  )Wirelessهاي بخشی  خدمات و سرویس(شرح خدمات   ردیف



یـاز و بانـد   هـاي مـورد ن   ا و آنـتن سایت سروي و ارایه طرح شامل شناخت محیط فرکانس و اعالم مشخصات رادیوه  1
 Outdoor Wirelessهاي  فرکانس آزاد و توپولوژي شبکه و راهکار اجرا براي شبکه

 5به ازاي هر لینک مبلع تا محدوده 
  کیلومتري

1650000  

هاي مورد نیاز و راهکـار اجـرا بـه صـورت مکتـوب بـراي        APسایت سروي و بررسی محیط مشتري و اعالم تعداد   2
   Indoor Wirelessي ها شبکه

  330000  مبلغ APبه ازاي هر 

  992000  به ازاي هر نقطه  برآود میزان و نوع دکل مورد نیاز براساس سایت سروي و محاسبات الزم و اعالم به مشتري  3
متر و  60و  30به ازاي هر دکل تا   د کیفیت و مشخصات دکلنظارت فنی بر اجراي دکل و تأیی  4

  بلندتر
360000  

  AP  360000به ازاي هر رادیو با هر   IP, Mac, Gateway, Radio Modeظیمات عمومی رادیوها از قبیل تن  5
  AP 504000به ازاي هر رادیو با هر   شامل فیلترینگ و کدینگ Securityتنظیمات   6
  AP 504000به ازاي هر رادیو با هر  Routingتنظیمات   7
  AP 504000به ازاي هر رادیو با هر  VLANتنظیمات   8
  AP 360000به ازاي هر رادیو با هر  Rate limitingتنظیمات   9
  AP 360000به ازاي هر رادیو با هر  Indoor Wirelessهاي  براي شبکه WDSاندازي  تنظیمات و راه  10
  AP 360000به ازاي هر رادیو با هر   Outdoor Wirelessهاي  براي شبکه WDSاندازي  تنظیمات و راه  11
  360000  در هر درایو E1به ازاي هر پورت  E1هاي  تنظیمات و راه اندازي پورت  12
  2500000  به ازاي هر لینک  تست پهناي باند با نرم افزارهاي مربوطه و ارایه گزارش وضعیت لینک  13
  AP 504000به ازاي هر رادیو با هر  Indoor Wirelessهاي  در شبکه Roamingتنظیمات و راه اندازي   14
  AP 504000به ازاي هر رادیو با هر   Outdoor Wirelessهاي  در شبکه Roamingتنظیمات و راه اندازي   15
  AP 504000به ازاي هر رادیو با هر  Indoor Wirelessهاي  براي شبکه Meshاندازي  تنظیمات و راه  16
  AP 504000هر رادیو با هر  به ازاي  Indoor Wirelessهاي  براي شبکه Meshاندازي  تنظیمات و راه  17
  504000  به ازاي هر رادیو  اتصال رادیوها به شبکه داخلی و تنظیمات مربوطه  18
  IDU 790000هر   در رك Indoor Device Unitنصب   19
  Adapter 66000هر   هاي وایرلس اندازي کارت نصب و راه  20

  



  )Backupاندازي تجهیزات  هاي نصب و راه تعرفه(شرح خدمات 

  شرح خدمات
Small Medium Enterprise More than پیشنهاد اتحادیه  
Up to 

100GB 100GB-1TB 1 TB-10 TB 10 TB Up to 100 GB 100 GB- 1 TB 1 TB- 10 TB 10 TB 

ـ بازبینی اولیـه  1
بســـتر، جهـــت  

 Backupاتصال 
  به سیستم

165000  330000  660000  1350000  165000  330000  660000  1350000  

  :ـ نصب ـ سخت افزاري2
نصـــب در  -1-2

int/ 
265000  265000  -  -  265000  265000  -  -  

نصـــب در  -1-2
/Rack 

165000  165000  330000  315000  165000  165000  330000  315000  

ــه   -2-2 ــب ب نص
  - ext Free Free Free - Free Free Freeصورت 

  ـ شناسایی دستگاه در سیستم عامل3
� 1-3 - 

Windows 
265000  1 T 1 496000  -  265000  1 T 1 496000  -  

2-3 - Linux 500000  500000  660000  -  500000  500000  660000  -  
3-3 - Linux 500000  500000  660000  -  500000  500000  660000  -  
4-3 - Novell 

Netware 
500000  500000  660000  -  500000  500000  660000  -  

5-3 - Mac 500000  500000  660000  -  500000  500000  660000  -  
6 -3- Main 

Frame 
-  -  -  9900000  -  -  -  9900000  

 Free Free 500000 1580000  Free Free 500000 1580000  ـ تست اولیه4
معرفی  -��5

Tape  در
افزار  نرم

Backup 

Free Free 500000 1580000  Free Free 500000 1580000 



نصب نرم  - 6
افزارهاي خاص 

Server 
992000  500000  992000  

1587000  

992000  50000  992000  

نصب  -7  1587000
افزارهاي  نرم

 Clientخاص 
265000  265000  265000  265000  265000  265000  

پیکربندي نرم  -8
 توافقی توافقی توافقی توافقی توافقی توافقی توافقی  توافقی  افزار

  منوسط به اعالم استراتژي
  رهاي مربوطه به عهده کارفرماستتهیه درایور نرم افزا��

  

   



  ها ـ سرورها اندازي تجهیزات پردازش داده نصب و راه
ور به منظ Base Servers RISCـ Base Servers2 Itanium 3ـ Base Servers X86  2ـ 1: براساس نوع تکنولوژي پردازنده انجام گرفت که به منظور سهولت مشابهت به سه دسته کلیبندي سرورها  تقسیم

  .گردد اندازي سرورها جدول زیر تشکیل می متوسط و بزرگ و تعیین تعرفه خدمات نصب و راه. بندي سرورها در محدوده کوچک دسته
  

  Small Medium Enterprise 
  One or2processors 4+ processors Blade Servers 
  Free 165000  500000  ـ بررسی اولیه محل استقرار سرور1
        فزاري سرورـ نصب سخت ا2
 2T2 + 1E2xN  330000  330000  رك - 2-1
  -  Free  Free  رومیزي - 2-2
3- Wiring 165000    500000  
 1T1 + 0.5T1xN    130000  تست اولیه -4
  1T2 + 0.5T2xN    265000  *و حافظه Raidبندي  پیکره -5
  -    - ** OSنصب حداقل  - 6
 1E2xN  300000  300000  نصب سیستم عامل ویندوز -1- 6
  1E2xN  500000  500000  )هاOSسایر (سایر موارد  -2- 6

:  E2: کارشناس فوق تخصصی: E1مبالغ براساس جدول ضریب شغلی . باشد و درایورهاي مورد لزوم براي نصب به عهده کارفرما می OSتهیه * *     منوط به اعالم استراتژي از طرف کارفرما* 

  :تکنسین درجه یک:  T1: کارشناس تخصصی


