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Monostorapáti Község Önkormányzata
Takács Péter
polgármester
részére
Tárgy: strukturált informatikai hálózat kiépítése
Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönöm szíves megkeresését, strukturált informatikai hálózat kiépítése tárgyában. Az ajánlat előzetes
helyszíni bejárás, illetve szóbeli megbeszélés alapján készült. A kivitelezésnek meg kell felelnie az
Államkincstár és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt ez irányú előírásainak,
követelményeinek. A kivitelezésnek 2017.12.31.-ig el kell készülnie.
Munkafeladatok:
 strukturált CAT5e kábelhálózat kiépítése a hivatal épületében kb.1000 méter Cat5e rézkábel (jó
minőségű nem rezezett)
 50 méter külső fali parapet kábelcsatorna felszerelése az irodákban, kábelátvezetés födémáttöréssel.
 padláson védőcsövezés készítése kb. 100 méter
 44 db CAT5e csatlakozó aljzat kiépítése (modulos rendszer, csatornába illeszthető)
 Rack szekrény telepítése és a végpontok bekötése 44 db végpont 2 db wifi kiállás a folyosókon (a
szekrénynél meglévő 220V-os tápellátás felhasználásával.) Kábelrendezők, 2 db CAT5e 24 port
patch panel keystone modulos beszerelése bekötése, villámvédelem, Kontaset dugaljsor,
szünetmentes tápellátás kiépítése, patch kábelek
 2 db 24port gigabit switch beépítése beüzemelése
 1 db mikrotik tűzfal router, beüzemelés, programozás
 informatikai eszközök hálózatba integrálása, patch kábelek bekötése
 mérési jegyzőkönyv készítése
A kivitelezés vállalási ára tartalmazza a munkadíjat, kiszállási díjat, illetve a szükséges valamennyi passzív
és aktív hálózatszerelési anyagot az árajánlatban szereplő mennyiségben.
Kivitelezés költsége : 860.000,- Ft + Áfa
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A kivitelezés során felmerülő előre nem kalkulált alkatrészek anyagköltsége illetve munkadíja külön
felszámításra kerül, előzetes egyeztetést követően.
A kivitelezés ára munkanapokon, munkaidőben történő munkavégzéssel lett kalkulálva.
Legfontosabb referenciáink:
 Veszprém Megyei Kormányhivatal Herendi Kormányablak teljes körű erős és gyengeáramú kivitelezése
 Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Kormányablak gyengeáramú kivitelezése
 Devecseri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége teljes körű erős és gyengeáramú kivitelezése
Fizetési feltételek átutalás, az átadást követő 8 napon belül.
Kivitelezés: A kivitelezési munkákat 2017. szeptember vége- október első felében tudjuk vállalni.
Kérem, ajánlatom megfontolását!
Balatonalmádi, 2017.06.15.
Tisztelettel:
Horváth Attila
ügyvezető

Az ajánlat tartalma hivatalos dokumentumnak tekintendő. Bemutatása, átadása és másolat készítése harmadik fél részére
az üzleti titok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

Árajánlatunk a készlet erejéig érvényes . Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, ha az árfolyamkülönbség (EUR/ HUF) nagyobb mint
2 % ! Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák
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