
 

 

 بنام خالق هستی    

 استعالم بها موضوع :

 با سالم

خواهشمند است قیمت و شرایط ، های خرید واحد تجهیزات پتروشیمی و پاالیشگاهی این شرکت با عنایت به درخواست

  پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ اعتبار مذکور از طریق راه های ارتباطی ذیل اعالم نمایند.
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 02/03/1400 تاریخ :

 03/1400/ 08 تاریخ اعتبار:

 توضیحات واحد مقدار شرح کاال ردیف

1 
BATTERIES , LEAD 

ACID , 12 VOLTS 
 عدد 15

25 PLATE , 200 AMP 

–HOUR  513 

*223*240* MM 

2 
BATTERIES , LEAD 

ACID , 12 VOLTS 
 عدد 5

11 PLATE, 60 AMP –

HOUR , 250 

*190*170 MM 

3 
BATTERIES , LEAD 

ACID , 12 VOLTS 
 عدد 10

11 PLATE, 75 AMP –

HOUR , 375 

*180*225 MM 

4 
BATTERIES , LEAD 

ACID , 12 VOLTS 
 عدد 12

13 PLATE, 90AMP –

HOUR , 240 

*170*200 MM 

5 
BATTERIES , LEAD 

ACID , 12 VOLTS 
 عدد 20

15 PLATE, 77AMP –

HOUR , 300 

*165*175 MM 

6 
BATTERIES , LEAD 

ACID , 12 VOLTS 
 عدد 12

19 PLATE, 150AMP –

HOUR , 513 

*223*175 MM 

7 
BATTERIES , LEAD 

ACID , 12 VOLTS 
 عدد 5

17 PLATE, 88AMP –

HOUR , 340 

*170*170 MM 



 

 

 

 

 

 مالحظات:

 بدون احتساب مالیات برارزش افزوده لحاظ گردد.اعالمی  مبالغ -1

 نمیباشد.مورد قبول پتروکاال  یمتقوهرگونه تغییر در د گردمیلحاظ  بعنوان قیمت نهایی، تامین کنندهیشنهادی  قیمت های -2

در شرایط قیمت و زمان تحویل کاالی مذکور قصور یا کوتاهی ارسال پیشنهاد مالی به هر نحوی درصورتی که شرکتی پس از  -3

 نماید، پس از بررسی کمیسون معامالت، اعتبار آن شرکت بعنوان تامین کننده معتمد شرکت پتروکاال ساقط میگردد. 

 .می باشدپیشنهاد های وصولی در خارج از زمان اعالم شده فاقد اعتبار  -4

 )تعداد روزکاری( الزامی می باشد نظر توسط تامین کننده زمان تحویل کاالی مورد اعالم  -5

ه توانمندی های مشترک و در امید است با عنایت به ظرفیت های موجود در صنعت تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی ، با توجه ب

 هم افزایی بیشتر همکاری های الزم در آینده ای نزدیک صورت پذیرد. راستا

 Info@ipetrokala.comایمیل: |88562160:فکس|09012813235 :واتساپ شماره|حاتمیمحبوبه مربوطه: کارشناس

 با تشکر                                                                                                                                                                                             

 شرکت بین المللی پتروکاال           
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