
000/10/fo21
بیمارستان قدسPICU,NICUبخش تاسیسات برق و روشنایی نصب دستمزد استعالم 

26/09/94تاریخ:درمانی قزوین–دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

..…………………………………………………………………نشانی به ......................آقاي /شرکت

.......................استعالممدت اعتبار …………………تماسشماره.......................................نام محل کسب
جمع مبلغ بهاء واحدتعدادنوع ومشخصات مورد معاملهردیف
متر١۵٠٠کیلیویی13لوله برق پولیکا سنگین 3

عدد٣٠٠زانویی لوله4

حلقھ١٠٠نوارچسب5

متر٣٠٠لوله پولیکا سایز بزرگ 6

کالف1620لوله خرطومی سایز 7

عدد185قوطی کلید مستحکم8

دستگاه5وات مزدك5روکار پیجینگ سقفی11

متر500شیلد دار برند رسانا2×1,5کابل 12

دستگاه1تصویري الکترو پیک کاملآیفن ١٥

دستگاه1سیماراندستگاه اعالم حریق١٦

عدد5سیمارانشاسی اعالم حریق١٧

عدد5سیمارانآژیر اعالم حریق١٨

44ددکتور اعالم حریق١٩

کالف20افشان(قرمز،آبی،ارت) همدان1,5سیم ٢٠

کالف20افشان(قرمز،آبی،ارت) همدان2,5سیم ٢١

متر300همدان3×1,5کابل ٢٢

متر915نگزنس1فویلدار درجه cat6کابل شبکه کامپیوتر ٢٣

متر600کرمان صادراتی0,6زوج 2کابل مخابراتی فویلددار ٢٤

عدد1100درجه دلند پریز برق توکار ارتدار ٢٥

عدد16درجه دلند پریز برق توکار ارتدار بارانی  دربدار ٢٦

عدد24دلندکلید دوپل توکار ٢٧

عدد22دلندکلید تکپل توکار ٢٨

عدد2زوج40توکار فلزي جعبه تقسم مخابراتی ٢٩



قراص5رولپالکی4پیچ ٣٠

بسته48رولپالك ٣١

قراص3رولپالکی7پیچ ٣٢

بسته75رولپالك ٣٣

بسته206و 15بست کمربندي ٣٤

عدد1,51000سر سیم فیرول ٣٥

عدد2,51000سر سیم فیرول ٣٦

متر630لوله پلی اتیلین سایز ٣٧

عدد14دلندپریز تلفن توکار سوکتی٣٨

عدد14پریز شبکه کامپیوتري (نگزنس یا تیکو نت)٣٩

عدد2مزدكولوم کنترل صدا توکار ٤٠

عدد204تقسیم توکار ٤١

متر100کرمان صادراتیکابل آنتن ٤٢

متر50کرمان صادراتیزوج شیلددار 6کابل آیفون ٤٣

عدد4دلندپریز آنتن توکار ٤٤

متر1660لوله فلزي گالوانیزه سنگین گرم ٤٥

عدد16150بست لوله اسپیت ٤٦

عدد20دو دار فلزي گالوانیزه16زانویی ٤٧

عدد1650گلند فلکس بل رهورد خراسان ٤٨

متر50رهورد16لوله خرطومی فلکسی  ٤٩

می باشد.طبق مفاد نقشھ تاسیسات برق و مکانیکمی باشد.موارد استعالم قانونی بھ عھده پیمانکارکسورات توجھ:کلیھ 

جمع عددی بھ لایر:جمع کل حروفی به ریال:

اسـتعالم  نمـوده و صـحت    ……………از آقاي / شرکت ……………اینجانب 
امضاء فروشنده را گواهی مینمایم . 

امضاء تدارکات

انجــــام کــار…………………………در مــدت  
.خواهد گرفت

محل مهر و امضاء فروشنده 

33334809شماره تماس بیمارستان قدس: دانشگاه علوم پزشکی  مرکز آموزشی درمانی قدس–آدرس : قزوین 

33355158-028دفتر فنی ستاد: 028–33359997شماره تماس : اداره خدمات پشتیبانی ستاد -



000/10/fo21
بیمارستان قدسPICU,NICUبخش روشنایی چراغ استعالم 

تاریخ:درمانی قزوین–دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

..…………………………………………………………………نشانی به .............................................آقاي /شرکت

…….….....تاریخ.......................مدت اعتبار استعالم…………………تماسشماره....................................................نام محل کسب
جمع مبلغ بهاء واحدتعدادنوع ومشخصات مورد معاملهردیف

1

کامل (راهرو مازي نورییبا ترانس القاکامپکتیمهتاب3×36وکارر60×60مربعی چراغ 

عدد 2المپ -،دابل پارابولیکشبکه آلومینیومی آنودایز شده الگانتو اداري) مدل

62ردیف HFP-M424336DTCLکد فنی -اپلعدد آفتابی 1مهتابی و 

عدد53

2

کامل (راهرو مازي نورییبا ترانس القاکامپکتیمهتاب3×36وکارر60×60مربعی چراغ 

عـدد آفتـابی   1عـدد مهتـابی و   2المپ -صفحه اکریلیک شیري الگانتو اداري) مدل 

72ردیف M424336AFTCLکد فنی -اپل
عدد٢١

3

کامـل (سـرویس و حمـام)    مازي نورییبا ترانس القاکامپکت1×36دیواريوکاررچراغ 

کـد فنـی   -اپـل مهتـابی  المـپ  عـدد  1المـپ  -، رفلکتور آلومینیوم آنـودایز امگا مدل

M438RA136TCL 362ردیف
عدد۶

می باشد.طبق مفاد نقشھ تاسیسات برق و مکانیکمی باشد.موارد استعالم کسورات قانونی بھ عھده پیمانکارتوجھ:کلیھ 

جمع عددی بھ لایر:جمع کل حروفی به ریال:

اسـتعالم  نمـوده و صـحت    ……………از آقاي / شرکت ……………اینجانب 
امضاء فروشنده را گواهی مینمایم . 

امضاء تدارکات

انجــــام کــار…………………………در مــدت  
.خواهد گرفت

محل مهر و امضاء فروشنده 

33334809شماره تماس بیمارستان قدس: دانشگاه علوم پزشکی  مرکز آموزشی درمانی قدس–آدرس : قزوین 

33355158-028دفتر فنی ستاد: 028–33359997شماره تماس : اداره خدمات پشتیبانی ستاد -



بیمارستان قدسPICU&NICUبخش upsتهیه استعالم بهاء
درمانی قزوین–دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

دانشگاه علوم پزشکی
درمانی قزوین-و خدمات بهداشتی

..…………………………………………………………………نشانی به .............................................آقاي /شرکت

…….….....تاریخ.......................مدت اعتبار استعالم…………………تماسشماره....................................................نام محل کسب
به ریالبهاء تعدادنوع ومشخصات مورد معاملهردیف

1

30اسیپویتهیه KVAبک حداقل زمان –) 3/3فاز (سهیو خروجيوروديدارا

با مشخصات فنی ذیل :- online-با بار کاملقهیدق30آپ 

)تاریخ به روز میالدي و جدید( /AH2412Vباطري بیرونی با قدرت   پنل-

قابلیت زیر بار رفتن با برق ژنراتور-

ورودي و خروجی آنها کامال ایزوله ایزوالسیون کامل دستگاه یو پی اس که باید-

)Transformer baseباشد.(

باشد. هم ورودي یو پی اس Duble IGBTداراي تکنولوژي ساخت -

)Rectifier) و هم خروجی یو پی اس (Inverter از نوع (High Frequency

IGBT با مدوالسیون عرض پاسPWM

THD<3%هارمونی مخرب -

0.99حداقل ضریب قدرت ورودي -

0.8حداقل ضریب قدرت خروجی  -

%95.5راندمان دستگاه  -

دستگاه١

مورد١و سربندي کابل هاي قدرت مربوطهاس یپوینصب، تنظیم و راه اندازي 2

مبلغ عددی بھ لایر:مبلغ حروفی به ریال:

.باشدیم)قدس قزوینبیمارستاننصب (در محلدستگاهلیتحوتذکر :

کلیه کسورات قانونی به عهده فروشنده (پیمانکار) می باشد.

استعالم  نمـوده و صـحت   ……………از آقاي / شرکت ……………اینجانب 
امضاء فروشنده را گواهی مینمایم . 

امضاء تدارکات

ــدت   ـــویل و …………………………در م ــاال تح ک
.انجــام خواهد گرفت

محل مهر و امضاء فروشنده 

028–33334809شماره تماس : - واحد تدارکات-بیمارستان قدس-کمربندي شهید بهشتی–آدرس : قزوین 

028-33355158:ستاد دانشگاه دفتر فنی



000/10/fo21
بیمارستان قدسPICU&NICUبخش تهیه تابلو برق استعالم بهاء

پیوست:دارددرمانی قزوین–دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

..…………………………………………………………………نشانی به .............................................آقاي /شرکت

…….….....تاریخ.......................مدت اعتبار استعالم…………………تماسشماره....................................................نام محل کسب
عدديمبلغ تعدادنوع ومشخصات مورد معاملهردیف

سلول١طبق نقشه پیوست PF-UPFتوکار برقتابلو1

سلول١طبق نقشه پیوست PG-UPGتوکاربرقتابلو2

سلول١طبق نقشه پیوست UP.CHروکاربرقتابلو3

جمع عددی بھ لایر:ریال:جمع کل حروفی به 

استعالم  نمـوده و صـحت   ……………از آقاي / شرکت ……………اینجانب 
امضاء فروشنده را گواهی مینمایم . 

امضاء تدارکات

ــدت   ـــویل و …………………………در م ــاال تح ک
.انجــام خواهد گرفت

محل مهر و امضاء فروشنده 

028–33334809شماره تماس : - واحد تدارکات-بیمارستان قدس-کمربندي شهید بهشتی–آدرس : قزوین 

028-33355158دفتر فنی ستاد دانشگاه :



000/10/fo21
قدسبیمارستانPICU&NICUتابلو برق ترانس ایزولهاستعالم بهاء

درمانی قزوین–دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

..…………………………………………………………………نشانی به .............................................آقاي /شرکت

…….….....تاریخ.......................مدت اعتبار استعالم…………………تماسشماره....................................................نام محل کسب
عددي(ریال)مبلغ تعدادنوع ومشخصات مورد معاملهردیف

1

و فریم هاي مربوطه توکار طانشانگر خخروجه با 10اواک10زولهیتابلو برق ترانس ا

توضیحات:

عدد 10ورودي برق ترانس به صورت سه فاز(خروجی -2بدنه تابلو استیل           -1

برند کلید مینیاتوري اشنایدر الکتریک-3تکفاز دوپل)                   

سلول٢

جمع کل حروفی به ریال:

استعالم  نمـوده و صـحت   ……………از آقاي / شرکت ……………اینجانب 
امضاء فروشنده را گواهی مینمایم . 

امضاء تدارکات

ــدت   ـــویل و …………………………در م ــاال تح ک
.انجــام خواهد گرفت

محل مهر و امضاء فروشنده 

028–33334809شماره تماس : - واحد تدارکات-بیمارستان قدس-کمربندي شهید بهشتی–آدرس : قزوین 

028-33355158دفتر فنی ستاد دانشگاه :
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