شماره :

بسمه تعالي

شركت ارتباطات سيار اريان ( سهامي عام )

اترخي :

ويپست :

فرم پیشنهاد قیمت استعالم غرفه سازی الکامپ ۲۰۱۹
ردیف

شرح

1

فضای داخل سالن خلیج مطابق نقشههای پیوست

تعداد

واحد

مبلغ واحد (ریال)

مبلغ کل (ریال)

 417.5مترمربع

2

فضای داخل سالن  27مطابق نقشههای پیوست

42

مترمربع

3

فضای محوطه باز مطابق نقشههای پیوست

105

مترمربع

4

تجهیزات غرف شامل :مبلمان نمایشگاهی و
تجهیزات برقی ،صوتی و تصویری
مطابق موارد پیوست

1

5

تجهیزات و مصالح 1مورد نیاز غرفهها شامل:
شبکه برق ،2نورپردازی ،3گل و گیاه ،اقالم
گرافیکی ،4پارکت ،موکت و...

1

6

خدمات مورد نیاز غرفهها شامل :نقشه نورپردازی،
حمل و نقل ،نصب غرفه ،تخریب و جمع آوری
غرفه ،مدیریت و نظارت کیفی ،نگهداری و
انبارداری کل تجهیزات در طول مدت نمایشگاه و...

1

7

احجام سیانسی ،چاپ وینیل ،لوگو اصلی چلنیوم،
سایر لوگوها و نوشتهها (پلکسی لیزر و استیکرها)
مطابق طرح ها و نقشه های پیوست

1

جمع کل به حروف:

مجموعه

مجموعه

مجموعه

مجموعه
جمع کل به عدد:

 .1الزم به ذکر است کلیه مصالح و لوازم مورد استفاده در ساخت غرفههای مورد نظر میبایست مطابق با مشخصات مندرج در طرح ها
و نقشهها و دارای استاندارد و از نوع مرغوب باشند.
 .2شبکه برق شامل :تابلوهای برق ،کابل و سهراهی استاندارد جهت برقرسانی به قسمتهای مختلف و برقرسانی به کلیه استندها و
برقرسانی به تجهیزات و...
 .3نورپردازی :شامل پروژکتورها ،چراغهای توکار ،هالوژنها ،مهتابیها ،نورهای نواری  LEDو...
 .4اقالم گرافیکی :شامل پوسترها ،بک الیتها ،لگوی چلنیوم و...
* ارایه آنالیز قیمت برای ردیفهای  4الی  7که به صورت مجموعه قیمت داده شده است ،بصورت کامل و تفکیکی به همراه پیشنهاد
قیمت الزامیست.
* مبلغ پیشنهادی می بایست بدون ارزش افزوده محاسبه و درج گردد.
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