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          8 / 1                8      از   1                                                                                                                                             ربگ استعالم بهاء  Z 14543                                                      : کد استعالم  
 . اجراء اقدام گردد / دستمزد كارهاي مشروحه ذيل را اعالم نمائيد تا در صورت امكان نسبت به خريد / با سالم ، خواهشمند است قيمت اقالم 

 .انجام آن مي باشم / نوشته شده و آماده فروش ............................  .. .............دستمزد كارهاي مشروحه فوق توسط اينجانب  / قيمت اقالم مندرج در فوق 

                                                                                                                                                                                       ه                                                                                                                            مهر وامضاء فروشند       :  ...................................................................................................                       آدرس وشماره تلفن 

 احمدزاده: استعالم گيرنده 

پاسخ استعالم فقط بر روي اسناد و استعالم و يا تصوير آن و بدون خط خوردگي قابل قبول است ، لذا از تايپ مجدد و ارائه به شكل ديگر   (1

 . ي بيشتر در جدول فوق ، مطالب خود را ضميمه فرماييد خودداري شود ، در صورت نياز به توضيحات غير مشروط و فضا

 .هيچ گونه شرطي از جانب شركت كنندگان مورد قبول نمي باشد و پاسخ هايي كه شرط يا شرايطي در آن قيد شده باطل خواهند شد     (2

 . تماس گرفته شود ( تداركات )  111 - 11211251   براي رفع هر گونه اشكال و يا ابهام با شماره تلفن  (3

ف
دي

ر
 

  (ريال ) بهاي كل  (ريال ) بهاي واحد واحد تعداد  شرح

0118  

11  

با اسکلت   MDFپارتیشن دو جداره از جنس  

 281ارتفاع  و   021به طول فلزی 
21  

و ارتفاع  121میز کارکارشناس  نیم دایره با طول 

سانتیمتر 01و عمق  81
1  

  2 دو لگنهسینك آزمایشگاهي 

  2يآزمایشگاه   آب مخلوط پایه دارشیر

  2 يپایه دار آزمایشگاهدرجه  51 سویه 2گاز شیر

  II   1کالس درب برقي دستگـاه المینار ایرفلو 

ت
مالحظا

 

را در آن آنجام داده اند به همراه ... اعالم محل هايي كه سكو بندي هايي  مشابه  از نظر متريال و كليه شركتهاي متقاضي مي بايستي نسبت به 

بديهي است پيشنهادات  . آدرس ، تلفن مسئولين مراكز مذكور و قراردادهاي منعقده در اين خصوص را به همراه مدارك استعالم ، ارسال فرمايند

 .ئه ننمايند ،  بررسي نخواهد گرديدشركتهايي كه مدارك خواسته شده را ارا

 .پيوست ضميمه بوده كه مي بايستي به تاييد شركت ها برسد  برگه  4   مشخصات فني اقالم فوق و نقشه اوليه آزمايشگاه در

 .اقالم مذكور ، بر عهده برنده استعالم ميباشد كليه  محل تحويل اقالم فوق ، دانشكده علوم  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و هزينه حمل و نصب

 . كليه كسورات قانوني ناشي از قرارداد و ماليات بر ارزش افزوده ،  بر عهده برنده استعالم خواهد بود

  ماليات بر ارزش افزوده% 5 

  جمع كل به ريال
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   8 / 2                                 8      از       2                                                                                                                                                                                                        ربگ استعالم بهاء  4543 1                                    : کد استعالم 
 . اجراء اقدام گردد / دستمزد كارهاي مشروحه ذيل را اعالم نمائيد تا در صورت امكان نسبت به خريد / با سالم ، خواهشمند است قيمت اقالم 

 

 .انجام آن مي باشم / نوشته شده و آماده فروش ............................  .. .............دستمزد كارهاي مشروحه فوق توسط اينجانب  / قيمت اقالم مندرج در فوق 

                                                                                                                                                                                                        مهر وامضاء فروشنده                                                                                                           ..................                              :  .................................................................................آدرس وشماره تلفن 

 احمدزاده: استعالم گيرنده 

ه شكل ديگر پاسخ استعالم فقط بر روي اسناد و استعالم و يا تصوير آن و بدون خط خوردگي قابل قبول است ، لذا از تايپ مجدد و ارائه ب (1

 . خودداري شود ، در صورت نياز به توضيحات غير مشروط و فضاي بيشتر در جدول فوق ، مطالب خود را ضميمه فرماييد 

 .هيچ گونه شرطي از جانب شركت كنندگان مورد قبول نمي باشد و پاسخ هايي كه شرط يا شرايطي در آن قيد شده باطل خواهند شد     (2

 .                                                  دانشگاه در رد يا قبول پيشنهاد مجاز است  (3

 . تماس گرفته شود ( تداركات )  111 - 11211251براي رفع هر گونه اشكال و يا ابهام با شماره تلفن     (4

                                                                                                         2 

ف
دي

ر
 

  (ريال ) بهاي كل  (ريال ) بهاي واحد واحد تعداد  شرح

  متر طول 11 ساخت لگراند 501ترانك 

  متر طول 11 ساخت لگراند 51درب نرم 

  عدد 11 ماژول برق ارت دار سفید ساخت لگراند 2برق پریز 

  عدد 11 لگراند UPSماژول برق ارت دار رنگي  2 برق  پریز

  عدد 1 ساخت لگراند Rj11کیستون تلفن تك ماژول 

  عدد 1 کلید تك پل ساخت لگراند

  عدد  11 ساخت لگراند 501مسدود کننده 

  عدد  11 ساخت لگراند 51اتصال درب 

  عدد  1 ساخت لگراند 501زاویه داخلي 

ت
مالحظا

 

 .اقالم مذكور ، بر عهده برنده استعالم ميباشد كليه  آزاد اسالمي مشهد بوده و هزينه حمل و نصبمحل تحويل اقالم فوق ، دانشكده علوم  دانشگاه 

 . كليه كسورات قانوني ناشي از قرارداد و ماليات بر ارزش افزوده ،  بر عهده برنده استعالم خواهد بود

  ماليات بر ارزش افزوده% 5 

  جمع كل به ريال
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   8 / 3                                                       8      از        1                                                                                                                                                           ربگ استعالم بهاء   Z 14543                                                      : کد استعالم 
 . اجراء اقدام گردد / دستمزد كارهاي مشروحه ذيل را اعالم نمائيد تا در صورت امكان نسبت به خريد / با سالم ، خواهشمند است قيمت اقالم 

 .انجام آن مي باشم / نوشته شده و آماده فروش ............................  .. .............دستمزد كارهاي مشروحه فوق توسط اينجانب  / قيمت اقالم مندرج در فوق 

                                                                                                                                                                                       ه                                                                                                                            مهر وامضاء فروشند       :  ...................................................................................................                       آدرس وشماره تلفن 

 احمدزاده: استعالم گيرنده 

پاسخ استعالم فقط بر روي اسناد و استعالم و يا تصوير آن و بدون خط خوردگي قابل قبول است ، لذا از تايپ مجدد و ارائه به شكل ديگر    ( 1

 . و فضاي بيشتر در جدول فوق ، مطالب خود را ضميمه فرماييد خودداري شود ، در صورت نياز به توضيحات غير مشروط 

 .هيچ گونه شرطي از جانب شركت كنندگان مورد قبول نمي باشد و پاسخ هايي كه شرط يا شرايطي در آن قيد شده باطل خواهند شد    (2

                                              . تماس گرفته شود( تداركات )  111 - 11211251براي رفع هر گونه اشكال و يا ابهام با شماره تلفن       ( 3

 

ف
دي

ر
 

  (ريال  )بهاي كل  (ريال ) بهاي واحد واحد تعداد  شرح

  متر طول 02 10پارتیشن نیمه با ارتفاع 

  عدد 11 ساخت لگراند 51ماژول درب  6کادر 

  متر 4 سانتیمتری ساخت لگراند 1داکت کفي 

  متر طول 21 سیم تلفن 

  متر  111 1/2سیم افشان 

  متر  11 4*4کابل 

  متر  01 3*1/2کابل 

  متر  21 1*1/2کابل 

 سانتیمتری آفتابي 500مهتابي زیر کابینتي 

 وات تولید شرکت نما نور   20 
  عدد 11

  عدد 2 تك المپه تولید فیلیپس UVاستریلیزاتور 

ت
مالحظا

 

 .مي باشد كه ميبايستي جداگانه سيم كشي شوند UPSپريزه شامل يك پريز برق شهر و دو عدد پريز رنگي  3كليه سيم كشي ها بر  اساس كادر 

 . كليه كسورات قانوني ناشي از قرارداد و ماليات بر ارزش افزوده ،  بر عهده برنده استعالم خواهد بود

  ماليات بر ارزش افزوده% 5 

  جمع كل به ريال
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 . اجراء اقدام گردد / دستمزد كارهاي مشروحه ذيل را اعالم نمائيد تا در صورت امكان نسبت به خريد / با سالم ، خواهشمند است قيمت اقالم 

 .انجام آن مي باشم / نوشته شده و آماده فروش ............................  .. .............دستمزد كارهاي مشروحه فوق توسط اينجانب  / قيمت اقالم مندرج در فوق 

                                                                                                                                                                                                                                                                      مهر وامضاء فروشنده                                                    :  ...................................................................................................                       آدرس وشماره تلفن 

 احمدزاده: استعالم گيرنده 

پاسخ استعالم فقط بر روي اسناد و استعالم و يا تصوير آن و بدون خط خوردگي قابل قبول است ، لذا از تايپ مجدد و ارائه به شكل ديگر (   1

 . رماييد خودداري شود ، در صورت نياز به توضيحات غير مشروط و فضاي بيشتر در جدول فوق ، مطالب خود را ضميمه ف

 .هيچ گونه شرطي از جانب شركت كنندگان مورد قبول نمي باشد و پاسخ هايي كه شرط يا شرايطي در آن قيد شده باطل خواهند شد    (2

 .تماس گرفته شود ( تداركات )  111 - 11211251براي رفع هر گونه اشكال و يا ابهام با شماره تلفن     (3

ف
دي

ر
 

  (ريال  )بهاي كل  (ريال ) بهاي واحد واحد تعداد  شرح

  01 شبکه Cat 5کابل 

  1 ساخت لگراند شبکه Cat 5ماژول  2  پریز

  متر  4 سانتیمتری ساخت لگراند 1داکت کفي 

  عدد  1 ساخت لگراند 501زاویه داخلي 

 عدد  1 ساخت لگراند 501ي زاویه خارج
 

 عدد  1 ساخت لگراند 501ي سه راهزاویه 
 

 عدد  11 لگراند  111پسیو اتصال بدنه ترانك چسبي   
 

 عدد  11 ساخت لگراند  111پسیو اتصال بدنه ترانك  
 

ت
مالحظا

 

را در آن آنجام داده اند به همراه ... كليه شركتهاي متقاضي مي بايستي نسبت به اعالم محل هايي كه سكو بندي هايي  مشابه  از نظر متريال و 

بديهي است پيشنهادات  . ، تلفن مسئولين مراكز مذكور و قراردادهاي منعقده در اين خصوص را به همراه مدارك استعالم ، ارسال فرمايندآدرس 

 .شركتهايي كه مدارك خواسته شده را ارائه ننمايند ،  بررسي نخواهد گرديد

 .ت ضميمه بوده كه مي بايستي به تاييد شركت ها برسدبرگه  پيوس  4   مشخصات فني اقالم فوق و نقشه اوليه آزمايشگاه در

 .اقالم مذكور ، بر عهده برنده استعالم ميباشد كليه  محل تحويل اقالم فوق ، دانشكده علوم  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و هزينه حمل و نصب

 . كليه كسورات قانوني ناشي از قرارداد و ماليات بر ارزش افزوده ،  بر عهده برنده استعالم خواهد بود

  ماليات بر ارزش افزوده% 5 

  جمع كل به ريال



 

   8 / 5                                                   8      از        1                                                                                                                                                           ربگ استعالم بهاء   Z 17396                                                      : کد استعالم 

 

 : سیستم سکوبندی .5
 میکروب شناسي آزمایشگاه های 

 متراژ / تعداد شرح کاال ردیف

5 

           سانتیمتر شامل رویه سنگ مصنوعي 500وطول  00و ارتفاع  00میز کنار آزمایشگاه از نوع یکطرفه به عرض 

 ساخت شرکت سامسونگ کره جنوبي AG612آنتي باکتریال مدل استارون سفید کد 

 .مي باشندمقاوم در برابر آب درجه یك   MDFتماما  در زیر میز قفسه های ساخته شده از جنس

 (رنگ بنا به انتخاب ).16mmدرجه یك  با ضخامت  MDF درب  قفسه ها و کشوها از جنس 

 .سانتیمتر در نظر گرفته مي شود 10-60طراحي فضای جاپایي با توجه به 

 .(تمام درب با یك طبقه قابل تنظیم)یا بدون کشو  سانتیمتر با یك درب و کشو در باال 10عرض قفسه ها 

 .مي باشد( اجرا توسط دستگاه لبه چسبان)اصل  PVCاز جنس   لبه درب ها و کشوها ،تمام لبه بدنه ها

 .ساچمه ای درجه یك ریل کشوها از نوع سه تکه  

 .لوالی درب ها از نوع آرام بند

 سانتیمتر 50تماما از جنس آلومینیوم  ضد زنگ به ارتفاع پایه ها 

 متر طول55

 

2 

 سانتیمتر 30و عمق  51و ارتفاع  500قفسه دیواری مخصوص آزمایشگاه به طول 

 : شامل  

 (رنگ بنا به انتخاب) .با روکش دو طرفه مالمینه مقاوم در برابر آب   MDFبدنه ساخته شده از جنس 

 (نوع کار و رنگ بنا به انتخاب) .  MDFبا قاب( ا شفاف مات برنزه و ی)دو درب لوالئي شیشه ایي  

 .یك طبقه قابل تنظیم  در داخل  

 .لوالی درب ها از نوع آرام بند

 بیشتر روشنایي  برای مهتابي کم مصرفنصب  جهت سانتیمتر 1دارای قاب ویژه با ارتفاع 

 متر طول 51

3 

 با اسکلت فلزی  MDFپارتیشن دو جداره از جنس  

پنجره شیشه ای در کنار هریك  2درب مجزا با دستگیره و یراق و لوال ترک و  2دارای  250و ارتفاع  020به طول 

 از درب ها

 متر مربع 20

4 
دارای یك یونیت  MDFاز جنس تمام  سانتیمتر 60و عمق  50و ارتفاع  520میز کارکارشناس  نیم دایره با طول 

 سه کشو مجزا در پایین
 عدد 5

1 
سانتیمتر از جنس  رویه آنتي باکتریال مدل استارون ساخت 01در41در21به ابعاد دو لگنه سینك آزمایشگاهي 

 شرکت سامسونگ کره جنوبي

 عدد 2

 عدد 2 ایتالیا    T.O.Fساخت شرکت 251/5000ي کد آزمایشگاهآب مخلوط پایه دار از نوع شیر 6

 عدد 2 ایتالیا    T.O.Fساخت شرکت 10/2000ي کد پایه دار از نوع آزمایشگاهدرجه  00 سویه 2گاز شیر 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 : مهر و امضاء فروشنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                          5 
 



   8 / 6                                                       8      از        0                                                                                                                                                           ربگ استعالم بهاء   Z 17396                                                      : کد استعالم 

 متراژ / تعداد شرح کاال ردیف

5 

 ساخت شرکت ژال تجهیز   JTLVC2Xمدل   IIکالس درب برقي دستگـاه المینار ایرفلو 

 سانتیمتر به ترتیب ارتفاع و طول و عمق 51x  530x 225ابعاد خارجي دستگاه 

 سانتیمتر به ترتیب ارتفاع و طول و عمق x 550 x 65 64ابعاد داخلي کابین 
 

از طریق سطح %  21داخل با گردش هوا از روی میز با استفاده از سیر کولیشن به طریق سیستم هوادهي عمودی  

 00x 400x 400میکرون به ابعاد  3/0جلوی میز و اگزاست هوای اضافي از طریق فیلتر 

 .میلیمتر بترتیب طول و عرض ارتفاع 5200x 650x 510میکرون به ابعاد   52/0 اولپانوع فیلتر اصلي  

پاسکال با  400متر مکعب در ساعت با فشار استاتیك حدود  5100نوع فن سانتریفیوژی با توان هوادهي حدود  

بطور اتوماتیك در زمان اشباع شدن %  30پل با توان اضافه شدن دور تا حدود  4ولت  220دور  000الکتروموتور 

 . یق الکتریکيدسیبل و نصب سیستم ضد لرزش و عا 61تدریجي فیلتر با صدای حدود 

 کوره ای و مقاوم در برابر رطوبت با پوشش رنگ الکترواستاتیك   آهن و شاسي از نوع پروفیلبدنه دستگاه از ورق 

 و آالرم هشداردهنده موقعیت درب در هنگام استفاده از دستگاه   متحرکشیشه ای کابین دستگاه مجهز به درب 

 uv   c classو المپ  –نوع فلورسنت با لوکس نور مورد نیاز  دستگاه مجهز به المپ روشنایي داخل کابین از

   ) uv برای ایمني کار بر و عدم برخورد اشعه) دقیقه  30با تایمر تاخیر زمان روشن شدن و کارکرد خودکار تا 

 یز برق دستگاه و کلید های کنترل انشعاب پر –ساعت کارکرد 

 دستگاه 5

 

 

 

 14/5/1154:       مهلت تحويل پاكات استعالم بها                 

 10/5/1154   :تاريخ بازگشايي پاكات و اعالم برنده استعالم              

                                    اداره تداركات –سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي  -خسروي يك   - 21ميثاق  –بلوارميثاق  -مشهد 
    

                                                                                                                                                                         

 : مهر و امضاء فروشنده                                                                                                                                                                       
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 8 / 7                                                       8      از        0                                                                                                                                                           ربگ استعالم بهاء   Z 17396                                                      : کد استعالم 

 :  برق  سیستم 

 متراژ/  تعداد شرح کاال ردیف

 متر طول 30 ساخت لگراند 501ترانك  0

 متر طول 30 ساخت لگراند 51درب نرم  50

 عدد 51 ماژول برق ارت دار سفید ساخت لگراند 2برق پریز  55

 عدد 30 ساخت لگراند UPS رنگي ماژول برق ارت دار  2 برق  پریز 52

 عدد 3 ساخت لگراند Rj11کیستون تلفن تك ماژول  53

 عدد 3 ساخت لگراندکلید تك پل  54

 عدد 50 ساخت لگراند 501مسدود کننده  51

 عدد 30 ساخت لگراند 51اتصال درب  56

 عدد 300 ساخت لگراند 1/2وایر شو  50

 متر طول 62 10پارتیشن نیمه با ارتفاع  55

 عدد 51 ساخت لگراند 51ماژول درب  6کادر  50

 عدد 3 ساخت لگراند 51ماژول درب  2کادر  20

 متر 500  درجه یك مشهد به رنگ آبي 1/2سیم افشان  25

 متر 500 درجه یك مشهد به رنگ مشکي 1/2سیم افشان  22

 متر 500 ارت دار درجه یك مشهد به رنگ زرد 1/2سیم افشان  23

 متر طول 20 سیم تلفن 24

 متر 10 4*4کابل  21
 

 : نده مهر و امضاء فروش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



 

 8 / 8                                                       8      از        8                                                                                                                                                           ربگ استعالم بهاء   Z 17396                                                      : کد استعالم 

 

 متر 10 4*4کابل  26

 متر 01  3*1/2کابل  20

 متر 21  1*1/2کابل  25

 عدد 51 نما نور وات تولید شرکت 20سانتیمتری آفتابي  500مهتابي زیر کابینتي  20

 عدد 4 (پکیج کامل سقفي )تك المپه تولید فیلیپس  UVاستریلیزاتور  30

 متر 60 شبکه Cat 5کابل  35

 عدد 1 ساخت لگراند شبکه Cat 5ماژول  2  پریز 32

 متر 4 سانتیمتری ساخت لگراند 1داکت کفي  33

 عدد 1 ساخت لگراند 501زاویه داخلي  34

 عدد 1 ساخت لگراند 501ي زاویه خارج 31

 عدد 1 ساخت لگراند 501ي سه راهزاویه  36

 عدد 51 ساخت لگراند 501پسیو اتصال بدنه ترانك چسبي  30

 عدد 51 ساخت لگراند 501پسیو اتصال بدنه ترانك  35

 

 

 8/5/1154:       مهلت تحويل پاكات استعالم بها                 

 11/5/1154   :تاريخ بازگشايي پاكات و اعالم برنده استعالم              

                                    اداره تداركات –سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي  -خسروي يك   - 21ميثاق  –بلوارميثاق  -مشهد 
    

                                                                                                                                                                         

 : مهر و امضاء فروشنده                                                                                                                                                                       
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