
 شرکت پتروشیمی هنگام تابلوهاي برق در پست برق دیخرمناقصه فرم پیشنهاد قیمت 
 ٠١٤٤١٢٥-KHDشماره  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. ارائه 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 
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 خوانده شد و مورد قبول است              مهر و امضاء

 ریز قیمت اقالمجدول 

 واحد شرح کاال ردیف
 واحد متیق

 )ریال( پیشنهادي
 مقدار

 کل متیق
 )ریال(پیشنهادي 

1 

LVPN A/B           LV Switchgear  

Rated voltage = ٤۲۰V, Rated current = ٤۰۰۰A 

Tolerable short circuit current = ٦٥kA/۱Sec   , 

Peak short circuit current = ۱٦٥kA      

ST  ۱  

2 

Capacitor Bank: 

Ratings: ٤۰۰V,٥۰۰kVAR (۲۰x۲٥kVAR), 

٦٥kA/۱Sec, 
ST  ۲  

3 

LVPE      LV Switchgear 

Rated voltage = ٤۰۰V, Rated current ۱۰۰۰A, 

Tolerable short circuit current = ۲٥kA/۱Sec, 

Peak short circuit current = ۱۲٥kA. 

ST  ۱  

4 

AS-BD۳A, AS-BD۳B, AS-BD۳AB 

LV Bus duct. Metal Enclosed ۳Ph+N, ٤۰۰V, 

٤۰۰۰A,٦٥kA/۱Sec                                                 

                

M  ۲٥  

5 Two years spare parts for LV Switchgears   ST  ۱  

 )یورو( يشنهادیپ کل متیق

 ) به حروف: یوروقیمت کل پیشنهادي (

 باشد.و کلیه موارد می بندي، بارگیري، حمل به سایتهاي مهندسی، خرید، بستهقیمت قرارداد شامل کلیه فعالیت

 مورد تائید خریدار باشد.از برندهاي  3و  2, 1یال مصرفی در آیتم هاي متر

توسط سازنده باس داکت الزامی است) Type Testباس داکت باید از برندهاي مورد تایئد خریدار باشد(ارائه برند 
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 خوانده شد و مورد قبول است              مهر و امضاء

 اقالم مشخصات فنیجدول 

Order Description 

1 

Rated voltage = ٤۲۰V, Rated current = ٤۰۰۰A 
Tolerable short circuit current = ٦٥kA/۱Sec   , 
Peak short circuit current = ۱٦٥kA                               Details in the following  
Single Line Diagram: (۰۰۸۰-۰۱-P۲-EL-DR-۱۰۱) 
Switchgear Schedule:(۰۰۸۰-P۲-۰۱-EL-SCH-۰۰۱) 
Datasheet:(۰۰۸۰-P۲-۰۱-EL-DSH-۰۰۳) 
REQUISITION:۰۰۸۰-P۲-۰۱-EL-REQ-۰۰٤ 
With Equipment item 

    ● Incoming Panels (ACB) - ۲ Set 
    ● Bus Coupler (ACB)- ۱ Set 
    ● Riser Panel - ۱ Set 
    ● Outgoing Panels (QTY: As per Attachment)   :  

Attachment. LV Switchgear Schedule for LVPN A/B (۰۰۸۰-P۲-۰۱-EL-SCH-۰۰۱) 

2 

Rated voltage = ٤۰۰V, Rated current ۱۰۰۰A, 
Tolerable short circuit current = ۲٥kA/۱Sec, 
Peak short circuit current = ۱۲٥kA. 
Details in the following attachments: 
Single Line Diagram:(۰۰۸۰-۰۱-P۲-EL-DR-۱۰۱) 
Switchgear Schedule:(۰۰۸۰-P۲-۰۱-EL-SCH-۰۰۲) 
Datasheet (۰۰۸۰-P۲-۰۱-EL-DSH-۰۰٤) 
REQUISITION:۰۰۸۰-P۲-۰۱-EL-REQ-۰۰٤ 
With Equipment item  :  

     ● Incoming Panels (ACB) - ۳ Set 
     ● Outgoing Panels (QTY: As per Attachment)  

Attachment LV Switchgear Schedule for LVPE : 
(۰۰۸۰-P۲-۰۱-EL-SCH-۰۰۲) 

3 
AS-BD۳A, AS-BD۳B, AS-BD۳AB 
LV Bus duct. Metal Enclosed ۳Ph+N, ٤۰۰V, ٤۰۰۰A, ٦٥kA/۱Sec                                                                         
Length, bends, etc according to attachment 

4 

Erection, pre-commissioning, commissioning and start-up spare parts for LV switchgears and special tools 
such as  :  

   ● Current test plug 
   ● Voltage test plug 
   ● Handle for moving circuit breaker into positions. 
   ● Lifting trolley  
   ● Software for relay or programmable device  
   ● Adaptor cable for flexible cord 

 نشانی و شماره تلفن:

 کد اقتصادي: 

 نام و نام خانوادگی و سمت پیشنهاد دهنده: 

 امضاء پیشنهاد دهنده همراه با مهر شرکت:

 


