
فاکتور فروش
شرکت ایده پردازان امیران مهر

تـاریـخ  : ۰/۰۰۰۱//۱۲

صفحه ۱ از ۰

گروه تجاری شیکاپ

مشخصات فروشنده :

۲-رتبه بندی شرکت
نشانی : شیراز ؛ بلوار پاسداران ، نبش پل مطهری ، بلوار مطهری جنوبی ، فروشگاه فجر       کد پستی : ۸۱۷۷۴۲۲۸۷۷

شرکت ایده پردازان امیران مهر    تلفن : /۸۱۶۴۱۱/     

مشخصات خریدار:

۲-رتبه بندی شرکت شماره تماس: ۱۱۸۸/۷۶۷۸۸/شماره ملی:نام و نام خانوادگی:جناب آقای مددی

آدرس سکونت:شیراز، گویم ، زیتون ۸ 
آدرس محل موضوع قرارداد: باغ جناب آقای مددی

ف
دی

تعداد۰مشخصات کا�ر
مقدار

م���ات
وا�د
اندازه
گیری

قیمت کلقیمت وا�د
ارزش

افزوده
بهای کل

شر� کا�ی مورد معامله

ریال ریال ریال

Shiakp IP

Camra 3MP

Bullet 1818

۱۴،۷//،/// دستگاه ۷۷۰،۷//،/// ۱ ۷۰،۷//،////

Radio Tp-Link

6711 5210
۰۱،///،/// دستگاه ۱۰۱،///،/// ۰ ۰۱،///،////

Cam Box 10*15۰۷/،/// عدد ۶۸۷/،/// ۶ ۸۷/،////
Cable Cat6

SFTP هکبش لباک

سمکم مت

۸۰،/// متر ۷۰۶،۸۲۲،/// ۲ ۶،۸۲۲،////

POE ۶۷رتیلپسا/،/// عدد ۶۱،۱۲/،/// ۷ ۱،۱۲/،////
Centeral Power

12 V 20A

Pedara.

۱،۷۷/،/// دستگاه ۱۱،۷۷/،/// ۴ ۱،۷۷/،////

Switch 8 Port

Tplink
۰،۷۷/،/// دستگاه ۱۰،۷۷/،/// ۸ ۰،۷۷/،////

محافظ برق کنترل ۷
خانه

۱،۶۰/،/// عدد ۱۱،۶۰/،/// ۷ ۱،۶۰/،////

///،/۱۱فلکسی سایز ۰۱ متر ۸۸۸/،/// ۱ ۸۸/،////
جمع کل به �رف: یکصد و پانزده میلیون و نهصد و پنجاه و چهار هزار )///،۱۱۷،۱۷۲( ریال

م���ات ف
دی

تعداد۰مقدارمشخصات خدماتر
وا�د اندازه

گیری
قیمت کلقیمت وا�د

شر� خدمات مورد معامله

///،///،۷///،///،۷مورد۱نصب و راه اندازی ، تست موارد فوق ۱
جمع کل به �رف: هشت میلیون )///،///،۷( ریال



تـاریـخ  : ۰/۰۰۰۱//۱۲

فاکتور فروشصفحه ۰ از ۰
شرکت ایده پردازان امیران مهر

گروه تجاری شیکاپ

توضیحات: تمامی اجناس تا تسویه �ساب نهایی نزد خریدار به امانت می
باشند.

۱۰۶،۱۷۲،/// مجموع کل فاکتور:
مبلغ قابل پرداخت )قبل از شروع(

مبلغ قابل پرداخت در مر�له دوم

مبلغ قابل پرداخت در مر�له سوم
Mohsensoft.com

علی )ع(: هر که خوراکش کم باشد، اندیشه اش ز�ل گردد

ام�اء فروشنده
ام�اء خریدار


