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OFERTA DE PRET 

PENTRU INSTALARI RETELE  

 
Nr.

Crt 

Denumire Pret incepand 

de la 

Fara TVA 

UM 

1.  Instalarea unui PC în reţea (pret pentru instalare a minim 3xPC) 

  Cuprinde: 

     - instalarea a max. 30m cablu UTP în patul de cablu aferent (cca. 10m 

pat cablu dedicat); 

     - realizare cablu de interconexiune ("patch cord"); 

     - legare cablu în hub; 

     - montare şi setare placă de reţea; 

     - testarea tronsonului de cablu aferent PC-ului; 

     - setarea PC pentru lucrul în reţea 

   Observaţie: lucrările sunt executate de echipe de 4-6 specialişti. 

Timpul de instalare mediu al unei reţele este de 

   cca. 1 oră calculată per PC, max. 1,5 ore / PC în funcţie de 

particularităţile reţelei) 

120 PC 

2.  Instalarea unui PC în reţea 150 PC 

3.  Instalare si configurare (sostwere) PC in retea (fara cablistica) 40 PC 

4.  Instalare cablu UTP suplimentar (faţa de cei 30m aferenţi punctului de 

mai sus) 
2,9 M 

5.  Instalare pat cablu suplimentar (faţa de patul cablu aferent celor 30m 

cablu de la punctul de mai sus) 
4,5 M 

6.  Instalare priză simplă (pret/priză) 29 BUC 

7.  Instalare panou de conexiuni ("patch panel" - preţ / port) 45 BUC 

8.  Instalare dulap de conexiuni şi echipare cu dispozitive reţea ("rack" 

max. 11 utilizatori) 
160 BUC 

9.  Instalare dulap de conexiuni şi echipare cu dispozitive reţea ("rack" 

peste 11 utilizatori) 
240 BUC 

10.  Materiale auxiliare de fixare (dibluri, suruburi, cleme cablu, cuie, silicon 

etc. - preţ/la cca. 30m cablu în 10m pat cablu) 
3 M 

11.  Montare / fixare echipamente switch/router/imprimanta si configurare 

retea 
70 BUC 

12.  Montare dulap comunicatii 300 BUC 

13.  Verificare trase 60 H 

14.  Strapungere pereti 50 BUC 

15.  Analiza retea 60 H 

16.  Configurare router/switch 40 BUC 

  17. Configurare echipament cu management  100 H 

Garanţia de execuţie la reţele este de 24 luni. Garanţia componentelor active de reţea este de 
obicei de 12 luni. 
Preţurile se pot schimba fără notificare prealabilă exceptand firmelor/persoanelor cu care exista 
contract de service, sunaţi pentru confirmarea acestora.  
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau pe email. 
Taxe de transport in afara mun. Zalau (preţ/km, distanţele se consideră dus-întors) 2 lei/km. 
 
 
 
 


