
 (0011جهیزات حفاظتی و نظارتی )سال نصب ت )عرف(فهرست بهاء                               

 قیمت )ریال( شرح خدمت ردیف قیمت )ریال( شرح خدمت ردیف قیمت )ریال( شرح خدمت ردیف

1 
با لنز  در بستر کابل کواکسیال متر 3نصب انواع دوربین مداربسته آنالوگ تا ارتفاع 

 ثابت
900,000  

 پورت 42پنل و یا فرام شبکه به همراه نصب کیستون تا نصب پچ 

 UTP-SFTP  از نوع 
2,000,000 24 

                              به همراه  اضافه نصب انواع مرکز اعالم حریق متعارف به ازای هر زون

 تنظیمات و آموزش
200,000 

4 
   متر شامل انواع آنالوگ 3نصب دوربین مداربسته اسپیددام تا ارتفاع 

 کابل کواکسایل در بستر
 24 102110111 یونیت 32  آرایش انواع رک های داخلی و یا بیرونی تا سایز 42 3,000,000

              نصب کلیه تجهیزات اعالم حریق متعارف شامل، دتکتورها، شستی ها، 

 چراغ های ریموت و ... آژیرها،
350,000 

 6,000,000 لوپ به همراه تنظیمات و آموزش 4نصب انواع مرکز اعالم حریق آدرس پذیر تا  5kva 1,500,000 24به همراه باطری تا توان  UPSنصب انواع  42 1,200,000 در بستر کابل شبکه با لنز ثابت متر  3فاع نصب دوربین مداربسته تا ارت 3

 9,000,000 لوپ به همراه تنظیمات و آموزش 2نصب انواع مرکز اعالم حریق آدرس پذیر تا  21 1,000,000 کانال به همراه تنظیمات مربوطه DVR 2نصب انواع  44 5,000,000 متر در بستر کابل شبکه 2نصب دوربین مدار بسته اسپید دام تا ارتفاع  2

 21 150,000 به ازای هر کانال اضافه DVRنصب دستگاه  44 15,000 از نوع تکی و دو تکه RG45تور نصب کانک 2
                        یه تجهیزات اعالم حریق آدرس پذیر شامل، دتکتورها، نصب کل

 شستی ها، آژیرها، چراغ های ریموت و ...
900,000 

 24 1,500,000 کانال به همراه تنظیمات مربوطه NVR 2نصب انواع  44 1210111 32×42نصب انواع تقسیم از نوع چدنی و پالستیکی تا سایز  2
                   اسی محل نصب و یا تعیین نوع و جانمایی هزینه عیب یابی، کارشن

 در محل به ازای هر ساعت حضور کارشناس تعلقاتم دوربین مداربسته و

به صورت 

 توافقی

 23 200,000 هبه ازای هر کانال اضاف NVRنصب دستگاه  31 3110111 نصب انواع کاور و پایه جهت نصب دوربین ثابت از نوع دیواری و سقفی 4
                     هزینه مشاوره و نصب دوربین همراه نرم افزار مربوطه جهت انواع 

 دوربین های پالک خوان شهری و جاده ای

به صورت 

 توافقی

 450,000 اینچ 24نصب براکت مانیتور بر روی دیوار تا سایز  31 400,000 سانتی متر 21سوراخ کاری ارتباطی در دیوار تا  4

 800,000 اینچ 21نصب براکت مانیتور بر روی دیوار تا سایز  34 30,000 متر 3کابل کشی انواع کابل های کواکسیال داخل لوله و یا سینی کابل تا ارتفاع  4

11 
 3تا ارتفاع  زوج داخل لوله و یا سینی کابل 2کابل کشی انواع کابل شبکه، زوجی تا 

 متر
 : ضیحات تو 450,000 روی دستگاه ضبط کننده نصب انواع میکروفن بر 33 35,000

 به توجه با که باشد میتی نظار و یتحفاظ های سیستم مجریان شورای موردتوافق گذاری قیمت بهامبنای فهرست این

 .باشد می کاهش و افزایش قابل ینطرف توافق و رایطش

 باشد می الزامی پیمانکار و کارفرما مابین یف قرارداد تنظیم

 .باشد می الزامی پیمانکار توسط فروش فاکتور صدور

 قرارداد اجرای طول درقی ماب و پرداخت پیش عنوان بهغ توافقی مبل قرارداد تنظیم هنگام در است موظف کارفرما

 .نماید پرداخت پیمانکار به پروژه پیشرفت به نسبت

 .باشد می قیتواف صورت به کوچک سمقیا درکارهای تعمیراتی 

 .پذیرد می انجام نیطرف توافق طبق ییجابجا هزینه

 .دریگ می صورت ینطرف توافق با طراحی و مشاوره ، بازدید

 .باشد می کارفرما عهده به ذکرشده موارد باالتراز ارتفاعات جهت باالبر و داربست نصب و تهیه

 .باشد می کارفرما عهده به جوشکاری و یی بنا عملیات هکلی

 .باشد می کارفرما عهده به نیاز مورد قطعات کلیه حمل و تهیه

 .باشد می الزامی استاندارد و نی ایم اصول رعایت یی اجرا عملیات کلیه در

 این فهرست بهاء مشخص نشده است به صورت توافقی مشخص می گردد. بقیه مواردی که در

 .است اجرا قابل ازریش شهر محدوده در بهاء درفهرست شده مشخص های قیمت

 از برمعت کارت یا کسب پروانه دارای که افرادی به پروژه استاندارد اجرای و نیایم جهت گردد می توصیه کارفرمایان به

 .نمایند مراجعه هستند اتحادیه

تی مسئولی هیچگونه نمایند می ارجاع مربوطه وزمج بدون افراد به خودرا پروژه که نیکارفرمایا قبال در اتحادیه این

 ندارد

 مصوب تعرفه با برابر ترکیلوم هر ازاء به ذهاب و ایاب هزینه از،یرش شهرداری محدوده از خارج پروژه اجرای درصورت

 .باشد می مربوطه اتحادیه

 .باشد می اتحادیه سوی از شده تایید صالحیت دارای و دار مجوز افراد جهت نرخنامه این اعتبار

 آدرس: فارس،  شیراز،  خیابان شمس، ابتدای تحویلی، ساختمان سفیر

 14134411221تلفن: 

 14134414122نمابر: 

 14134312222کمیسیون فنی: 

 محمد علی عبدالهی فردالکترونیکی وسیستم های حفاظتی شیراز :      تعمیرکاران لوازم رئیس اتحادیه صنف

 

 32 85,000 کور از نوع خاکی و یا کانالی 14تا  2کابل کشی انواع فیبر نوری از  11
                            و تبلت  CLIENTاجرای انتقال تصویر بر روی کامپیوتر با نرم افزار 

 P2Pبوسیله   و تلفن همراه
750,000 

 1,500,000 ثابت بر روی تلفن همراه و یا تبلت IPاجرای انتقال تصویر بصورت  32 100,000 کور از نوع خاکی و یا کانالی 24تا  14کابل کشی انواع فیبر نوری از  14

13 
  تا ارتفاع با استفاده از بست مخصوص 41تا  11نصب انواع لوله های فلکسی از سایز 

 متر 3
40,000 32 

                                              هزینه پشتیبان گیری از دستگاه ضبط کننده تصاویر 

 در محل نصب با اعزام کارشناس
1,400,000 

12 
به باال و با استفاده از بست مخصوص تا  42نصب انواع لوله های فلکسی از سایز 

 متر 3ارتفاع 
50,000 34 

                                             یر هزینه پشتیبان گیری از دستگاه ضبط کننده تصاو

 بدون نیاز به اعزام کارشناس در محل نصب
700,000 

 و یا متعلقات مربوط به سیستم نظارت تصویریهزینه جمع آوری بستر  34 17,500 متر)به ازاءهر متر( 3وتا ارتفاع   2نصب کانال پالستیکی تا سایز  12
درصد  32

 قیمت نصب

 34 25,000 )به ازاءهر متر(متر 3تا ارتفاع  11تا  2نصب کانال پالستیکی از سایز  12
            ها  تهیه نقشه و مستندات مربوط به پروژه شامل نقشه جانمایی و مسیر کابل

 و تجهیزات نصب شده در رک و لیبل گذاری

درصد کل  1

 پروژه

14 
با استفاده از بست  متر 3تا ارتفاع و 12لوله کشی با لوله های فوالدی تا سایز 

 مخصوص
 750,000 نصب انواع سانترال اعالم سرقت بدون تلفن کننده 21 75,000

14 
بست  با استفاده از متر  3به باال تا ارتفاع  12لوله کشی با لوله های فوالدی از سایز 

 مخصوص
 1,700,000 نصب انواع سانترال اعالم سرقت به همراه تلفن کننده 21 90,000

 850,000 نصب انواع تلفن کننده به صورت سیم کارتی و یا خط ثابت 24 30,000 داخل لوله و یا سینی کابل 3×2/4ابل کشی انواع کابل برق تا سایز ک 14

 23 185,000 شکاریبر روی پایه بدون نیاز به جو 41نصب سینی کابل تا عرض  41
سرقت شامل ) چشمی های داخلی، مگنت ها، سنسورهای  نصب کلیه تجهیزات اعالم

 متر 3رزشی، بلندگو، آژیر، دتکتورها و ...( تا ل
450,000 

 900,000 نصب انواع چشمی های فضای باز )حجمی( 22 450,000 یونیت 4تا سایز  IN DOORنصب انواع رک های  41

 1,900,000 خط 2نصب انواع چشمی های خطی بدون نیاز به جوشکاری تا  22 2,000,000 بر روی فنداسیون و یا دیوار یونیت 12تا سایز  OUT DOORنصب انواع رک های  44

43 
 ، ور ماژولتجهیزات رک شامل ) الیت پنل، نگهدارنده کابل، پا هر یک از نصب

 سوئیچ های رک مونت(
350,000 22 

                                        زون به همراه  4نصب انواع مرکز اعالم حریق متعارف تا 

 تنظیمات و آموزش
1,700,000 



 


