
 بسمه تعالی

تا  97در سال را  ساختمان جذیذ خًد اوذاسی شثکٍ کامپیًتزی ي راٌ وصةداوشکذٌ پزستاری الیگًدرس در وظز دارد 

ي اس طزیق مىاقصٍ عمًمی تٍ افزاد حقیقی ي حقًقی ياجذ شزایط ياگذار  تجُیشات پیشىُادی طثق لیست پیًست

شىثٍ یکدار تا پایان يقت اداری ريس  پیشىُادات خًد را در پاکت لفافٍگزدد  لذا اس کلیٍ افزاد متقاضی دعًت می .ومایذ

 .تٍ ياحذ حزاست داوشکذٌ تحًیل ومایىذ 21/5/97مًرخ 

 استان لرستان –موضوع: استعالم بهای تجهیسات و خدمات مورد نیاز جهت راه اندازی شبکه کامپیوتری ساختمان جدید دانشکده پرستاری شهرستان الیگودرز 

 قیمت کل قیمت واحد / متراش تعداد شرح نام کاال ردیف

   Cat6 UTP 33 کابل شبکه یونیکام 1

   Cat6 236توکار  کیستون یونیکام 2

   Cat6 3روکار  کیستون یونیکام 3

4 Rack  9 تیام Unit 11   

5 Rack  27 تیام Unit 1 عمق یک متر   

6 Power Module 3 Port 11   

7 Power Module 5 Port 1   

   Cisco WS-2960X-24-TS-L 7 سویچ شبکه 8

   Cisco WS-3650-24TS 1 سویچ شبکه 9

   Cisco WS-3560-8PC 1 سویچ شبکه 13

   Cisco WS-2960X-48-TS-L 3 سویچ شبکه 11

   Cisco 2901 1 روتر 12

   100x50 15 ترانک 13

   100x50 4 اتصاالت ترانک 14

15 Cable Manager 12 در پوش دار   

16 Patch Panel Unicom Cat6 24 Port 12   

17 Patch Cord Unicom 3 1 متری   

18 Patch Cord Unicom 1 1 متری   

   1  سینی رک 19

   3Com 1 سویچ شبکه هشت پورت 23

  هسینه نصب و راه اندازی 21

  کلهسینه 
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