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 فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت)عملیات اجرایی( 

 قیمت به ریال    نوع خدمات  ردیف 

سانتی متربه ازای هر متر 12ترانکینگ فلزی/ غیرفلزی تاسایز  نصب   1               
137,500   

                    نصب اتصاالت ترانکینگ مانند اتصاالت گوشه لگراندو....هر عدد  2
62,500   

انواع پریز برق داخل ترانک با سربندی/ کیستوننصب   3                   
100,000   

عیب پریز شبکه به ازای هر نود لیبل گذاری و کد بندی کابلها ،پریزها،پیچ پنل هاوتجهیزات شبکه ومداربسته و.../ تست رفع   4                     
32,000   

فلوک شبکه به ازای هر نود تست   5                   
215,000   

                  CORE24کابل کشی فیبر نوری برای محیط داخل 6
815,000   

7 
و یا داخل لوله پلی اتیلن   شرایط عادی کابل کشی روی سینی درکانال آدم رو_کابل کشی فیبر نوری برای محیط بیرون

 CORE24تا

                 
131,500   

UTPکابل کشی کابل شبکه   8 ریال( 000،38متر به ازای هرمتر500متر)باالی  500تا                     
60,000   

بل کشی کابل شبکه   کا 9 SFTP_OUTDOOR ریال( 000،53متر به ازای هرمتر500متر)باالی  500تا                     
73,750   

SFTP/FTPکابل کشی شبکه 10 ریال( 000،49متر به ازای هرمتر 500متر)باالی  500تا                     
68,800   

کشی کابل کواکسیالکابل   11 RG_59 ریال( 800،3متر ب ازای هرمتر500متر)باالی500تا                     
52,500   

RG_59کابل کشی کابل کواکسیال 12 ریال( 000،39متر به ازای هرمتر500متر)باالی500ترکیبی)بغل برق(تا                     
60,000   

( 000،32متر به ازای هرمتر500متر)باالی500به ازای هرمترتا2/5*3کشی برق تاسایزکابل   13                     
47,500   

( 000،38متربه ازای هرمتر 500متر)باالی500زوج تا10کابل کشی کابل مخابراتی تا 14                     
55,000   

میلیمتر به ازای هرمتر 25لوله فلزی با خم آماده وخرطومی فلزی تاسایز  نصب   15                     
69,000   

میلیمتر به باال ازای هرمتر 29نصب لوله فلزی با خم آماده وخرطومی فلزی از   16                     
82,500   

PVCنصب لوله 17 میلیمتر به ازای هرمتر 32تاسایز                       
68,750   

نصب لوله   18 PVC میلیمتربه باال به ازای هرمتر  32از                       
82,500   

میلیمتر به ازای هرمتر 32نصب لوله پلی اتیلن تاسایز 19                     
68,750   

میلیمتربه باالبه ازای هرمتر 32لوله پلی اتیلن ازنصب   20                     
82,500   

درصداضافه میگردد( 20متر3متر)باالی3سانت تاارتفاع15نصب سینی کابل تا عرض 21                   
206,250   

                  میگردد(   درصداضافه20متر3متر)باالی3سانت به باالتاارتفاع20نصب سینی کابل تا عرض 22
288,000   

                  )درصورت داشتن جوشکاری بصورت توافقی میباشد( نصب ساپورت/ دستک/ پایه براکت فلزی دیواری بدون هزینه جوشکاری  23
165,000   

                    میلیمتر به ازای هرمتر 30گذاری پالستیکی)داکت(تاسایز کانال   24
68,800   

                    میلیمتربه باالبه ازای هرمتر 30کانال گذاری پالستیکی)داکت(ازسایز  25
72,500   

http://www.cctvyas.ir/
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                  درصد اضافه میگردد( 20سانتی متر)باالتراز آن2/5سانتیمتروقطرمته تا30کاری ارتباطی دیوار معمولی تاعمقسوراخ   26
500,000   

                  درصد اضافه میگردد( 20سانتمتر)باالترازآن2/5سانتیمتروقطر مته تا30سوراخ کاری ارتباطی داخل بتون تاعمق   27
875,000   

                  هرعدد 15*15تاسایز10نصب جعبه تقسیم فلزی/ پالستیکی 28
125,000   

                    پیداکردن سرکابل وشماره گذاری کابل های کشیده شده ازقبل تست ونصب نمرا تور پالستیکی به ازای هرلینک 29
87,500   

 اوری تجهیزات،بستزسیم کشی،عملیات اجرایی ومتریال مصرفی جمع   30
هزینه  45% 

  اجرا 
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