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استؼالم بْاء
به ....................................................... :
به اطالع مي رسـانذ شـهرداري تفت در نظر دارد جهت خرید برج روشنایی بهمراه فونداسیون و پرژکتور از طريق استعالم با مشخصات
ريل اقذام نمايذ ؛ در صورت تمايل خواهشمنذ است قيمت پيشنهادي خود را اعالم نمائيذ .

موضوع استعالم

برج روشنایی بهمراه فونداسیون و پرژکتور

-

-

تعداد

قیمت واحد

مهر و امضا

 4عدد

هحل تاهیي اػتبار از هٌابغ داخلی شْرداری هی باشذ.
پرداخت ّر گًَِ ٍجِ هٌَط بِ تائیذ ٍاحذ ػوراًی ٍ فٌی شْرداری هی باشذ.
هشخصات فٌی برج ًَر:
برج ًَر بِ ارتفاع  9هتر ٍ 8 ،جْی  ،پَشش گالَاًیسُ گرم  5 ، 80هیکرٍى ٍ ،رق  ، st 37شاهل  2قطؼِ با طَل  4 ٍ 6با ضخاهت  3هیلیوتر  ،قطر
پاییي  ٍ 300 mmقطر باالی ستَى  ، 150 mmقطر بیس پلیت 450با ضخاهت ّ – 15 mmذ هتحرک  6ضلؼی هجْس بِ هیلِ کاپر ٍلذ  ٍ 50cmچراؽ
آالرم ٍ کالّک ًفَر باراى  ،هَتَر گیربکس برقی رٍاًکار اصفْاى ،دیٌام  0/37kwهَتَشى تبریس  ،تابلَ برق شاهل ساػت ًجَهی  ،کابل برق ٍ 5*4
 3*1.5افشاى  1 ،ػذد کٌتاکتَر ٍ یک ػذد کلیذ حرارتی  5 ٍ 1.6ػذد فیَز تکفاز هجْس بِ سین  ،سر سین ٍ ترهیٌال ٍ شاسی کٌترل جْت باال ٍ
پاییي کردى هَتَر ٍزى ،kgصاػقِ گیر ( هیلِ ارت  50ساًتی )  ،سین بکسل گالَاًیسُ ًورُ  ،6فًَذاًسیَى  2*2*1 / 5هتر با آرهاتَر بٌذی  ،بلت 24
ٍ بتي ػیار  ٍ 350دارای سبذ با قابلیت ًصب  6ػذد پرشکتَر ٍ 200 LEDات لٌسباز  ،ضوٌاً ًقشِ ّای سازُ ٍ فًَذاسیَى بایذ دارای تاییذیِ کارشٌاس
ًظام هٌْذسی باشذ.

-

شْرداری در رد یا قبَل یک یا ّوِ پیشٌْادّا هختار است.

-

ّسیٌِ ّای حول ٍ ًقل هَضَع استؼالم بْاء ٍ کلیِ کسَرات قاًًَی ًصب برج ّا در قالب قرارداد بر ػْذُ فرٍشٌذُ هی باشذ.

-

شرکت ّای دارای صالحیت جْت تسلین پیشٌْادات خَد هی بایست بِ ساهاًِ تذارکات الکترًٍیکی دٍلت (ساهاًِ ستاد ایراى) ٍ برای کسب
اطالػات بیشتر بِ ٍاحذ فٌی شْرداری هراجؼِ ًوائیذ .تلفي تواس  03532622040-42 :داخلی 227

-

آخریي هْلت تسلین پیشٌْادات تا ساػت  19:00رٍز چْارشٌبِ  1400/02/07هی باشذ ٍ کلیِ پیشٌْادات در رٍز اداری بؼذ هَرد رسیذگی ٍاقغ
هیگردد.

