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مدیریت محترم فروش
باسالم
احتراماً با توجه به نیاز این شرکت به کاالها بامشخصات اعالم شده لطفاً مقرر فرمایید پیشنهاد فنی ومالی خود را در پاکات جداگانه دربسته مهرو موم شده تا تاریخ
 1400/10/22به آدرس تهران سعادت آباد عالمه جنوبی خیابان حق طلب غربی پالک  49واحد بازرگانی ارسال نمایید.

قیمت

R

9

طراحی –نقشه کشی و ساخت اسالید گیت موتوری 2kw
جهت نصب روی لوله  16اینچ دارای فلنج ورودی و خروجی 16
اینچ زاویه نصب  45درجه

1

مواد پرکننده:گندله آهن با سایز زیر  20میلیمتر دمای کاری

دستگاه

2

 900درجه سانتی گراد
توضیحات  :بدنه از جنس ST37با ضخامت حداقل  10میلیمتر و متریال تیغه اسالید گیت از جنس  310sدر نظر گرفته شود*.رابط تبدیل سطح مقطع مربع به
دایره با حداقل طول در طرفین هر دستگاه در نظر گرفته شود*.موتور گیربکس با برند SEWمورد تایید است و گارانتی ارائه گردد *.قبل از شروع طراحی در
صورت نیاز بازدید از سایت صورت پذیرد*.عملیات ساخت بر اساس نقشه های تایید شده توسط شرکت صبا نور انجام خواهد شد(نقشه های مونتاژی و نصب ارائه
گردد)* دارای موتور قدرت سه فاز  400ولت و ارسال سیگنال بوسیله کنتاکت خشک برای  FULL CLOSE,FULL OPENو قابلیت کنترل باز و بسته کردن
با سیگنال  4تا  20میلی آمپر ورودی از  PLCوارسال فید بک باز یا بسته بودن دریچه با سیگنال  4تا  20میلی آمپر برگشتی به  *PLCدر صورت نیاز با کارشناس
فنی آقای مهندس خداویس با شماره  09188151996تماس حاصل فرمایید.
پیشنهادات در سه پاکت:
الف ضمانت شرکت در مناقصه  5 :درصد قیمت کل (ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حساب شرکت و یاچک بانکی رمز دار)
ب :مدارک آگهی آخرین تغییرات دارندگان امضای مجاز – رزومه-تصویرگواهی نامه ثبت مودیان-مهر و امضاء مدارک خرید شامل درخواست و اطالعات فنی
ج  :پیشنهاد مالی
پیش پرداخت  %50در قبال  150درصد چک بانکی
.
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مهر و امضای فروشنده

