
 شرکت پتروشیمی هنگام  F & Gتجهیزات  دیخرمناقصه فرم پیشنهاد قیمت 
 ٠١٤٤١٧١-KHPشماره  دیخر يهادرخواست

 

 خوانده شد و مورد قبول است              مهر و امضاء

 
کلیه از محل و و اطالع امضاءکننده زیر پس از مطالعه دقیق اسناد و مدارك مناقصه و آگاهی کامل از مفاد و مندرجات آن 

 نماید:ضوع مناقصه فوق االشاره اعالم میمو انجامثر در شرایط و عوامل موجود و مؤ

 اساس مشخصات فنی و اسناد پیوست و شرایط مناقصه و بملغ کل: موضوع مناقصه فوق االشاره را بر اقالمکلیه  -1

 ......................................................................................................................... (به حروف).................. ......................................... عدد) (به

 دهد. ارائهریال  – یورو.............................................................. 

و کلیه موارد  ، حمل به سایتبندي، بارگیريبستهمهندسی، خرید،  هاي مرتبط از قبیل:هزینهقیمت فوق شامل کلیه  تبصره:
 باشد.می
نمایم که قرارداد مربوطه را امضاء نموده و تضمین انجام تعهدات را هاد مورد قبول قرار گیرد، تعهد میچنانچه این پیشن -2

 حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ برنده شدن (به استثناء روزهاي تعطیل) تسلیم نمایم. 

جزو الینفک این پیشــنهاد محســوب امضــاء گردیده و  نمایم که کلیه ضــمایم و اســناد و مدارك مناقصــه مهر وتأیید می -3

 . گرددمی

 تمام پیشنهاد دهندگان را ندارد. اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار الزامی براي واگذاري کار به هریک یا -4

موقعی که قرارداد کند که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیرد تا بدینوسیله موافقت و تأیید می -5
شنهاد دهنده تلقی  شنهاد به عنوان یک تعهد الزم االجرا براي پی ست ابالغ قبولی این پی مربوطه تنظیم و مبادله نگردیده ا

 یخ ابالغ کار خود را شروع نماید.روز از تار 5گردد و ظرف مدت 

ماهه دیگر  3بوده و حداکثر براي یک دوره  پیشنهاد حاضر از تاریخ اتمام مهلت دریافت پیشنهادات به مدت سه ماه معتبر -6
شد.قابل تمدید می سبت به آن اعالم نماید،لحظه شرکت پتروشیمی هنگام قبولی خود  در عرض این مدت هر با  را کتباً ن

 براي این شرکت الزام آور خواهد بود و در صورتی که این شرکت حاضر به عقد قرارداد و یا انجام کار نشود و یا از شرایط
 مناقصه را به نفع خود ضبط نماید.مقرر عدول نماید، شرکت پتروشیمی هنگام حق دارد سپرده شرکت در 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 شرکت پتروشیمی هنگام  F & Gتجهیزات  دیخرمناقصه فرم پیشنهاد قیمت 
 ٠١٤٤١٧١-KHPشماره  دیخر يهادرخواست

 

 خوانده شد و مورد قبول است              مهر و امضاء

 جدول ریز قیمت اقالم 

 قیمت کل 
 پیشنهادي 

  )یورو/ریال(
  مقدار

قیمت واحد 
 پیشنهادي 

)یورو/ ریال(  
 ردیف  شرح کاال  واحد

  قطعه   9  
Ammonia Gas Detector, Sensor Type: Electro mechanical, ٤- 

۲۰mA, Loop Powered, Sensitivity: ۲٥ppm , Range:۰ to ۱۰۰ ppm, 
Response time: ≤ ۱۰ sec., Power Supply: ۲٤Vdc, M۲۰ x ۱٫٥,  

Swivel Brakect Mounted, IP ٦٥ , Hazardous: Eexd 
۱ 

  قطعه   7  

Flame Detector, Sensor Type: IR, Point Type, ٤-۲۰mA, Loop 
Powered, Optical System: Dual Wavelength, Response 

Time:٥۰٪LEL(۲۰ sec)/۹۰٪LEL(۳۰sec), ۲٤Vdc, M۲۰ x ۱٫٥, 
Swivel mounted, IP ٦٥ , Intrinsically Safe, Eexia, Alarm indicator  

, Hazardous: Eexd 

۲ 

 قطعه    5  

Manual Call Point, Conventinal, Power Supply: ۲٤Vdc, 
Explosion Proof, Eexd, IP ٦٥, ۲ inch Pipe Mounted (out door), 

Material: MFR.STD suitable for Indoor and Outdoor Application, 
Color: Red, ۲٤ VDC, ٥ A , Reset Compatibility, Fire Lable,  

Hazardous: Eexd 

۳ 

 قطعه    3  
Sounder (Horn ), Type: Conventinal, Power Supply: ۲٤Vdc, 
Sound Level: ۹۰~۱۱۰ db (Adjustable with volume control), 

Explosion Proof, Eexd, IP ٦٥, Support Bracket Mounted,  
Hazardous: Eexd 

٤ 

 قطعه    3  

Flash Light Beacon (Red), Type: Conventinal, Power Supply: 
۲٤Vdc, Explosion Proof, Eexd, IP ٦٥, Lamp Element: Xenon 

- :Flash, Support Bracket Mounted, Amb. Temp. Min / Max (°C) 
Amb. Relative Hummidity Max: ۹۰٪, NFPA ۷۲, IEC,  .٥٢/٣٫٥  

Hazardous: Eexd 

٥ 

 قطعه    3  

Flash Light Beacon (Blue), Type: Conventinal, Power Supply: 
۲٤Vdc, Explosion Proof, Eexd, IP ٦٥, Lamp Element: Xenon 

- :Flash, Support Bracket Mounted, Amb. Temp. Min / Max (°C) 
Amb. Relative Hummidity Max: ۹۰٪, NFPA ۷۲, IEC,  .٥٢/٣٫٥  

Hazardous: Eexd 

٦ 

 قیمت کل پیشنهادي (یورو/ریال):      

  به حروف     

/ گمرك  DDPمطابق روش (قیمت قرارداد شامل کلیه فعالیتهاي مهندسی ،خرید، بستهبندي ،بارگیري، حمل به سایت عسلویه 
 باشد.  و کلیه موارد می ) CFRمطابق روش  عسلویه یا بندرعباس

 نشانی و شماره تلفن:

 کد اقتصادي: 

 نام و نام خانوادگی و سمت پیشنهاد دهنده: 

 امضاء پیشنهاد دهنده همراه با مهر شرکت:

 


