
پیش فاکتور
شرکت ایده پردازان امیران مهر

تـاریـخ  : ۰/۰۰۴۰//۵۲

صفحه ۵ از ۴

گروه تجاری شیکاپ

مشخصات فروشنده :

۲-رتبه بندی شرکت
نشانی : شیراز ؛ بلوار پاسداران ، نبش پل مطهری ، بلوار مطهری جنوبی ، فروشگاه فجر       کد پستی : ۸۵۷۷۴۲۲۸۷۷

شرکت ایده پردازان امیران مهر    تلفن : /۸۵۶۴۱۱/     

مشخصات خریدار:

۲-رتبه بندی شرکت شماره تماس: ۱۵۸۸/۵۸/۸۶/شماره ملی:نام و نام خانوادگی:جناب آقای دکتر فراهانی

آدرس سکونت:شیراز ، بلوار معالی آباد
آدرس محل موضوع قرارداد: آپارتمان شخصی

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

+ smart Shikap

IP Camera 3MP

9090 H265

۵۵،۰//،/// دستگاه ۰۰۸،۰//،/// ۵ ۰۸،۰//،////

Shikap IP

Camera 3MP

9021H265

Smart Mic

۵۴،۰//،/// دستگاه ۴۴۰،///،/// ۴ ۴۰،///،////

NVR 10Ch 412

UV Sm Guard

view

۴۵،///،/// دستگاه ۵۴۵،///،/// ۶ ۴۵،///،////

HDD 1TB WD۵۵،۶//،/// عدد ۵۵۵،۶//،/// ۲ ۵۵،۶//،////
Cam BOX

10*10
۶۸/،/// عدد ۸۴،۰۱/،/// ۰ ۴،۰۱/،////

Cable Cat6

SFTP F188
۸۱،/// متر ۵//۸،۱//،/// متراژ �دودی ۴ ۸،۱//،////

محافظ برق ۰ خانه
کنترل

۵،۶۰/،/// دستگاه ۵۵،۶۰/،/// ۸ ۵،۶۰/،////

POE Espliter۲۷/،/// مورد ۸۶،۶۴/،/// ۷ ۶،۶۴/،////
Adaptor 12V

10A
۵،۸۰/،/// عدد ۵۵،۸۰/،/// ۱ ۵،۸۰/،////

لوله خرطومی سایز
۴۵

۵۵/،/// متر ۰/۰،۰//،/// متراژ �دودی /۵ ۰،۰//،////

Switch 8Port

TP-Link
۴،۱۷/،/// دستگاه ۵۴،۱۷/،/// ۵۵ ۴،۱۷/،////

جمع کل به �رف: یکصد و چهل  میلیون و دویست و سی  هزار )///،/۴۶،/۵۲( ریال

م���ات ف
دی

تعداد۰مقدارمشخصات خدماتر
وا�د اندازه

گیری
قیمت کلقیمت وا�د

شر� خدمات مورد معامله



تـاریـخ  : ۰/۰۰۴۰//۵۲

پیش فاکتورصفحه ۴ از ۴
شرکت ایده پردازان امیران مهر

گروه تجاری شیکاپ

۵ 
نصب و راه اندازی ، تست و آموزش

تمامی موارد فوق
///،///،۵۶///،///،۵۶عدد۵

جمع کل به �رف: سیزده میلیون )///،///،۵۶( ریال

///،/۵۰۶،۴۶توضیحات:  مجموع کل فاکتور:
مبلغ قابل پرداخت در مر�له اول

مبلغ قابل پرداخت در مر�له دوم

مبلغ قابل پرداخت در مر�له سوم

۱/،///،///
۲/،///،///

Mohsensoft.com

خدا: دلها به یاد خدا آرام میگیرد. رعد۴۸

ام�اء فروشنده
ام�اء خریدار


