مپ
ي
تع
رهف خدمات كا ورتي
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري بندر بوشهر
سال 1401

تعرفِ خدهات سازهاى فٌاٍري اطالعات ٍ ارتباطات شْرداري بٌدر بَشْر
-1

ّسیٌِ اجارُ فضاي دکل

ردیف

شرح خدهات

هبلغ سالیاًِ

ّسیٌِ راُ اًدازي

ّسیٌِ کارشٌاسي

1

ًصب آًتي سکتَر بِ اسای ّز هتز

 36,000,000ریال

 37,500,000ریال

 3,750,000ریال

2

ًصب آًتي ّای بشقابی کوتز اس  25دی بی

 60,000,000ریال

 37,500,000ریال

 3,750,000ریال

3

ًصب آًتي ّای بشقابی کوتز اس  35دی بی

 90,000,000ریال

 37,500,000ریال

 3,750,000ریال

4

ًصب آًي هایکزٍ

 187,500,000ریال

 45,000,000ریال

 3,750,000ریال



ّشیٌِ راُ اًذاسی خذهات بِ درخَاست هشتزی قابل اًجام خَاّذ بَد .در صَرت توایل ،اهکاى ًصب ٍ راُ اًذاسی رایگاى تَسط تین
فٌی هشتزی هقذٍر هی باشذّ .شیٌِ راُ اًذاسی هشوَل ّشیٌِ کاًفیگ ٍ کابل کشی دستگاُ ًوی باشذ.



ّشیٌِ کارشٌاسی بصَرت یکبار بَدُ ٍ در تواهی هَارد اػوال هی گزدد.



در تواهی هزاحل ًصبَ راُ اًذاسی حضَر کارشٌاس ٍ ًوایٌذُ رسوی هشتزی الشاهی هی باشذ

 -2اجارُ فضاي خام ّوراُ با برق

ردیف

شرح خدهات

هبلغ هاّیاًِ

ّسیٌِ راُ اًدازي

ّسیٌِ کارشٌاسي

1

بزق تک فاس بذٍى پشتیباى ٍ صًزاتَر بِ اسای ّز آهپز ٍ 220لت

 1,500,000ریال

 3,750,000ریال

 3,750,000ریال

2

بزق تک فاس ّوزاُ پشتیباى ٍ صًزاتَر بِ اسای ّز آهپز ٍ 220لت

 2,775,000ریال

 3,750,000ریال

 3,750,000ریال

3

اجارُ فضا بذٍى ساختواى ٍ بٌا در هحل بِ اسای ّز هتز هزبغ

 1,500,000ریال

 3,750,000ریال

 3,750,000ریال

4

اجارُ فضا ّوزاُ با ساختواى ٍ بٌای سز پَشیذُ

 22,500,000ریال

 12,500,000ریال

 3,750,000ریال

2
هعاٍى اداري ٍ هالي

رئیس سازهاى

عبدالرسَل شادهْر

هحود خَش آئیٌِ

رئیس ّیأت هدیرُ
قائن قٌبرپَر

رئیس شَراي سازهاى
حسیي حیدري

تعرفِ خدهات سازهاى فٌاٍري اطالعات ٍ ارتباطات شْرداري بٌدر بَشْر
 -3اجارُ فضاي رک

ًام سرٍیس

Single Server

Single Server

1/4 Rack

1/2 Rack

Full Rack

فضای رک

یک یًَیت

 2یًَیت

 10یًَیت

 20یًَیت

 40یًَیت

بزق

یک آهپز ٍ 220لت

 2آهپز ٍ 220لت

 6آهپز ٍ 220لت

 16آهپز ٍ 220لت

 25آهپز ٍ 220لت

پَرت شبکِ

 1گیگابیت بز ثاًیِ

 1گیگابیت بز ثاًیِ

 1گیگابیت بز ثاًیِ

 1گیگابیت بز ثاًیِ

 1گیگابیت بز ثاًیِ

پٌْای باًذ

ًا هحذٍد

ًا هحذٍد

ًا هحذٍد

ًا هحذٍد

ًا هحذٍد

آی پی

یک ػذد

یک ػذد

یک ػذد

یک ػذد

یک ػذد

هذیزیت

-

-

-

-

-

قیوت هاّیاًِ

 6,750,000ریال

 12,000,000ریال

 30,000,000ریال

 60,000,000ریال

 105,000,000ریال

ّشیٌِ راُ اًذاسی

 1,250,000ریال

 1,875,000ریال

 6,250,000ریال

 9,375,000ریال

 18,750,000ریال



قیوت ّز ػذد آی پی هاساد هاّاًِ  50,000ریال هی باشذ



ّشیٌِ ّز ػذد پَرت شبکِ هاساد یک گیگابیت هاّیاًِ هبلؾ  2,500,000ریال هی باشذ



دستزسی در تواهی ساػات شباًِ رٍسی با ّواٌّگی قبلی اًجام پذیز هی باشذ



ّشیٌِ راُ اًذاسی بصَرت یکبار دریافت هی گزدد
-4سرٍیس ّاي کارشٌاسي ٍ حضَري:
تعرفِ جْت ارائِ خدهات

شرح خدهات

ردیف

برٍى سازهاًي براساس
بٌد  16هادُ  4اساسٌاهِ

1

سزٍیس کیس کاهپیَتز

 4,500,000ریال

2

سزٍیس پزیٌتز تک کارُ سادُ

 1,500,000ریال

3

سزٍیس پزیٌتز تک کارُ رًگی

 1,500,000ریال

4

سزٍیس پزیٌتز چٌذ کارُ سادُ

 1,500,000ریال

5

سزٍیس پزیٌتز چٌذ کارُ رًگی

 1,500,000ریال

6

راُ اًذاسی کیس ّوزاُ با تست

 3,000,000ریال

7

اهکاى سٌجی شبکِ سیوی

 1,500,000ریال

8

ایجاد طزح ٍ طزاحی شبکِ کابلی

 7,500,000ریال

9

ًصب رادیَ SXT

 4,500,000ریال

10

ًصب رادیَ ًت هتال ّوزاُ با دیش ( کوتز اس  25دی بی )

 11,250,000ریال

11

ًصب رادیَ ًت هتال ّوزاُ با دیش ( کوتز اس  35دی بی )

 15,000,000ریال

12

طزاحی شبکِ دٍربیي هذاربستِ(بِ اسای ّز دٍربیي)

 3,750,000ریال

13

ًصب رک دیَاری

 15,000,000ریال

14

ًصب رک ایستادُ تا  20یًَیت

 37,500,000ریال

3
هعاٍى اداري ٍ هالي

رئیس سازهاى

عبدالرسَل شادهْر

هحود خَش آئیٌِ

رئیس ّیأت هدیرُ
قائن قٌبرپَر

رئیس شَراي سازهاى
حسیي حیدري

تعرفِ خدهات سازهاى فٌاٍري اطالعات ٍ ارتباطات شْرداري بٌدر بَشْر
15

ًصب رک ایستادُ تا  40یًَیت

 60,000,000ریال

16

فیَصى فیبز ًَری – ّز تار

 3,000,000ریال

17

ًصب پچ پٌل

 4,500,000ریال

18

ًصب کیستَى

 225,000ریال

19

ّشیٌِ کابل کشی – ّز هتز کابل شبکِ

 75,000ریال

20

ّشیٌِ کابل کشی – ّز هتز کابل بزق

 150,000ریال

21

ّشیٌِ کابل کشی در ارتفاع – ّز هتز کابل شبکِ

 120,000ریال

22

ّشیٌِ کابل کشی در ارتفاع – ّز هتز کابل بزق

 300,000ریال

23

ّشیٌِ ًصب فیَس تک فاس

 450,000ریال

24

ّشیٌِ ًصب فیَس سِ فاس

 1,500,000ریال

25

اهکاى سٌجی شبکِ بیسین

 3,000,000ریال

26

ًصب سَئیچ ٍ رٍتز در رک

 3,000,000ریال

27

پیادُ ساسی شبکِ  ( VLANبِ اسای ّز ػذد ) VLAN

 3,000,000ریال

28

ػیب یابی در شبکِ

 15,000,000ریال

29

رفغ ػیب ٍ تٌظین ًزم افشاری

 30,000,000ریال

30

اهکاى سٌجی شبکِ PPoE

 3,000,000ریال

31

راُ اًذاسی شبکِ  ( PPoEبِ اسای ّز کاربز )

 10کاربز (  750,000ریال )
 20کاربز (  600,000ریال )
 50کاربز (  525,000ریال )
 100کاربز (  450,000ریال )

4
هعاٍى اداري ٍ هالي

رئیس سازهاى

عبدالرسَل شادهْر

هحود خَش آئیٌِ

رئیس ّیأت هدیرُ
قائن قٌبرپَر

رئیس شَراي سازهاى
حسیي حیدري

تعرفِ خدهات سازهاى فٌاٍري اطالعات ٍ ارتباطات شْرداري بٌدر بَشْر
32

راُ اًذاسی شبکِ هاًیتَریٌگ ( حذاکثز  100ایٌتزفیس )

 75,000,000ریال

33

اضافِ کزدى ایٌتزفیس بِ شبکِ هاًیتَریٌگ

 750,000ریال

34

ًصب داکت – ّز هتز

 150,000ریال

35

ًصب دٍربیي ّای کٌتزل سزػت – ّز ػذد

 52,500,000ریال

36

ًصب دکل هْاری – ّز هتز

 2,250,000ریال

37

رگالص دکل هْزی – ّز هتز

 1,125,000ریال

38

ًصب چزاؽ دکل

 15,000,000ریال

39

ًصب سیستن ارت

 15,000,000ریال

40

اهکاى سٌجی بز رٍی دکل

 2,250,000ریال

41

ًصب ،راُ اًذاسی سَئیچ

 4,375,000ریال

42

پشتیباًی دٍربیي ّای حزاستی (بِ اسای ّز دٍربیي)

 1,250,000ریال

43

پشتیباًی ارتباطات رادیَیی (بِ اسای ّز رادیَ)

 6,250,000ریال

44

پشتیباًی ًزم افشاری ( بِ اسای ّز درخَاست )

 937,500ریال

45

پشتیباًی سزٍر

 6,250,000ریال

46

پشتیباًی هاًیتَریٌگ شبکِ

 625,000ریال

47

پشتیباًی یَ پی اس

 6,250,000ریال



تواهی هَارد باال بز اساس خذهات بَدُ ٍ شاهل ٍسایل ٍ یا دستگاُ ّای سخت افشاری ًوی گزدد.



در صَرت درخَاست در حَسُ ّای خارج شْزی ّشیٌِ  %35بِ ّشیٌِ ّای فَق افشٍدُ هی گزدد.

-5درآهد حاصلِ از بْرُ برداري فیبر ًَري



در راستای صذٍر اجزای پزٍصُ فیبز ًَری بِ ساسهاى فاٍا اجاسُ دادُ هی شَد بابت ّز هتز طَل اجزاء هبلؾ  225.000ریال بِ ػٌَاى
درآهذ حاصل بْزُ بزداری فیبز ًَری اخذ شَد.

5
هعاٍى اداري ٍ هالي

رئیس سازهاى

عبدالرسَل شادهْر

هحود خَش آئیٌِ

رئیس ّیأت هدیرُ
قائن قٌبرپَر

رئیس شَراي سازهاى
حسیي حیدري

تعرفِ خدهات سازهاى فٌاٍري اطالعات ٍ ارتباطات شْرداري بٌدر بَشْر
-6عَارض تاسیسات شْري :

ردیف

شرح استعالم

قیوت

1

دکل ّای هخابزاتی ( ایزاًسلّ ،وزاُ اٍل ،رایتل ٍ ...

 125,000,000ریال

2

دکل ّای ایٌتزًتی با سایش حذاکثز G45

3

ًصب دیش ٍ سکتَر هاساد بز رٍی دکل

 12,500,000ریال

4

کافَ ّای هخابزاتی ( فیبز )  -بِ اسای ّز ػذد

 6,250,000ریال

تا  10هتز بِ اسای ّز هتز  2,500,000ریال
تا  20هتز بِ اسای ّز هتز  3,125,000ریال
هاساد بز  20هتز بِ اسای ّز هتز  3,750,000ریال



ّشیٌِ ّای اػالهی بصَرت یکبار دریافت هی گزدد.



در صَرت ًصب ٍ راُ اًذاسی بذٍى هجَس بٌذ ّای فَق الذکز هبلؾ  50درصذ بصَرت جزیوِ اخذ خَاّذ شذ.



ایي ػَارض هخصَص ًصب یا ایجاد تاسیسات شْزی هیباشذ.



تؼزفِ بٌذ یک شاهل ًصب حذاکثز سِ ػذد سکتَر هی باشذ .هاساد بز ایي تؼذاد هَظف بِ پزداخت ّشیٌِ سکتَر ٍ سیز ساخت ّای
هاساد هی گزدد.



تؼزفِ بٌذ یک شاهل ًصب حذاکثز یک ػذد دیش هی باشذ .هاساد بز ایي تؼذاد هَظف بِ پزداخت ّشیٌِ سکتَر ٍ سیز ساخت ّای
هاساد هی گزدد.

-7عَارض کارشٌاسي پاسخ استعالم

ردیف

شرح استعالم

1

پاسخ استؼالم در خصَص سیز ساخت ّای فاٍا ( بِ اسای ّز درخَاست )

2

قیوت
اشخاص حقَقی

 3,562,500ریال

 1,000,000ریال ( بِ اسای کارشٌاسی )

درخَاست تصاٍیز دٍربیي ّای پالک خَاى ثبت تخلف

3

اشخاص حقیقی

 937,500ریال

 1,250,000ریال ( بِ اسای ّز ػذد ػکس )
 1,250,000ریال ( بِ اسای کارشٌاسی )

درخَاست تصاٍیز دٍربیي ّای پایش تصَیزی

 125,000ریال ( بِ اسای ّز دقیقِ فیلن )

.

 -8خدهات هٌْدسي سیستن اطالعات هکاًي ( ) GIS

6
هعاٍى اداري ٍ هالي

رئیس سازهاى

عبدالرسَل شادهْر

هحود خَش آئیٌِ

رئیس ّیأت هدیرُ
قائن قٌبرپَر

رئیس شَراي سازهاى
حسیي حیدري

تعرفِ خدهات سازهاى فٌاٍري اطالعات ٍ ارتباطات شْرداري بٌدر بَشْر
ردیف

شرح خدهت

قیوت

1

ػکس هاَّارُ ای صئَرفزًس  Geoeyeسال  88بٌذر بَشْز ( ّز کیلَهتز هزبغ )

 937,500ریال

2

ػکس هاَّارُ ای صئَرفزًس پلیادس سال  91بٌذر بَشْز ( ّز کیلَهتز هزبغ )

 937,500ریال

3

تصاٍیز  Ultracamرًگی صئَرفزًس سال  ( 90بِ اسای ّز شیت )

 937,500ریال

4

تصاٍیز  Ultracamرًگی صئَرفزًس سال  ( 93بِ اسای ّز شیت )

 937,500ریال

5

تصاٍیز َّایی سال  ( 98بِ اسای ّز شیت )

 3,125,000ریال

6

یک شیت ًقشِ رقَهی  ( 1/500سال ) 90

 625,000ریال

7

یک شیت ًقشِ رقَهی  ( 1/1000سال ) 98

 2,562,500ریال

8

ًقشِ  ( DEMبِ اسای ّز فایل )

 37,500,000ریال

9

ًقشِ  ( DSMبِ اسای ّز فایل )

 2,500,000ریال

10

 ( BenchMarkبِ اسای ّز ایستگاُ )

 950,000ریال

11

یک شیت ًقشِ رقَهی در هقیاس  1/500در فزهت  ( SHPبِ اسای ّز فایل )

 937,500ریال

12

یک شیت ًقشِ رقَهی در هقیاس  1/500در فزهت  ( DWGبِ اسای ّز فایل )

 2,500,000ریال

13

یک شیت ًقشِ رقَهی در هقیاس  1/1000در فزهت  ( SHPبِ اسای ّز فایل )

 2,500,000ریال

14

یک شیت ًقشِ رقَهی در هقیاس  1/1000در فزهت  (DWGبِ اسای ّز فایل )

 3,750,000ریال

15

یک شیت الیِ اصلی بز اساس بلَک گزدشی ( بِ اسای ّز فایل )

 625,000ریال

16

پالت ًقشِ در اًذاسُ  A4رًگی هقیاس آساد ( بِ اسای ّز شیت ًقشِ )

 625,000ریال

17

پالت ًقشِ در اًذاسُ  A4تک رًگ هقیاس آساد ( بِ اسای ّز شیت ًقشِ )

 437,500ریال

18

ػکس َّایی بِ اسای ّز ػکس پالت ( بِ اسای ّز شیت ًقشِ )

 1,000,000ریال

ًقشِ هاَّارُ ای شْز بَشْز یک فزین  111کیلَهتز هزبؼی هی باشذ.

7
هعاٍى اداري ٍ هالي

رئیس سازهاى

عبدالرسَل شادهْر

هحود خَش آئیٌِ

رئیس ّیأت هدیرُ
قائن قٌبرپَر

رئیس شَراي سازهاى
حسیي حیدري

