
 

 

 بنام خالق هستی                                     

 استعالم بها موضوع :

 با سالم

قیمت و شرایط  خواهشمند است  ،  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.

 241 : شماره تقاضا

 1400/ 02/ 27   : تاریخ

 1400/ 02/  31  تاریخ اعتبار:

 توضیحات  واحد  مقدار  شرح کال  ردیف

1 

Pressure Gauge, 100 

mm (4 In), Ranges: 0-

100 PSIG (0-6 Bar) 

(Liquid filled) for 60 

PSI N. O 

 عدد  75

Bourdon Tube, Suitable for outdoor 

installation, With ambient Temp.:       

-29c to 60c, With Shatter proof 

Glass & Blow Out Disc,  Connection 

1/2"NPT Male (Bottom) Complete 

with Hexagonal, Square or Two Flats 

on the shank with Min. Thickness of 

12 mm, Direct Mounting, Case: Shall 

be weather proof, Material: 304 or 

316 ST. ,For Case & Movement,316 

st.st, For Bordon tube & Stem  Dial: 

Aluminum Alloy with Black Figures, 

Bezel Ring:304ST.ST, Bayonet Type 

or Threaded Scale, BS1780 or EN837, 

Dual PSIG & BAR Accuracy: BS-

1780(1% for Point above 10% -and 

below 90% of full scale & 1.5% for 

outside these limits) Pointer: 

Adjustable Micrometer Type 

Aluminum or Steel Black color 

Application: Generally used for Gas, 

Water & Oil servs. Note 1: The size of 

2 

Pressure Gauge, 100 

mm (4 In), Ranges: 0-

300 PSIG (0-20 Bar) 

(Liquid filled) for 60 

PSI N. O 

 عدد  50

3 

Pressure Gauge, 150 

to 160 mm (6 In), 

Ranges: 0-1000 PSIG 

(0-6 Bar) (Liquid 

filled) for 60 PSI N. O 

 عدد  10

4 

Pressure Gauge, 150 

to 160 mm (6 In), 

Ranges: 0-1600 PSIG 

(0-100 Bar) (Liquid 

filled) for 60 PSI N. O 

 عدد  10



 

 

 مالحظات: 

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

 نمیباشد. مورد قبول پتروکاال  یمتقوهرگونه تغییر در  گردیدهلحاظ  بعنوان قیمت نهایی، تامین کنندهیشنهادی پ 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 زمان تحویل کاالی مورد نظر توسط تامین کننده 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
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 با تشکر                                                                                                                                                                               

 شرکت بین المللی پتروکال 

5 

Pressure Gauge, 150 

to 160 mm (6 In), 

Ranges: 0-3000 PSIG 

(0-200 Bar) (Liquid 

filled) for 60 PSI N. O 

 عدد  3

all internal parts shall be in proportion 

to dia. size, parts must be easily 

accessible; Note2: Adjustment screws 

shall be provided for range & linearity 

calibration all internal; Note 3: The 

dampening liquid for liquid filled. 
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