
        25/07/1400مورخ    -1331CA شمارهبه  مربوطه  الکترو موتور خرید مناقصه برگ شرایط 

 قیمتهای مشروط پذیرفته نیست )مثال ذکر گردد یک ریال کمتر از آخرین قیمت( -1

 ماند. سپرده برنده مناقصه و همچنین سپرده نفر دوم تا تعیین تکلیف پیمان نزد شرکت باقی می -2

 قیمت پیشنهادی بطورکامل ، روشن و با حروف نوشته شود. -3

 و تایید صالحیت از مراجع ذی صالح ارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات. -4

 نمونه قراردادهای انجام شده در چند سال اخیر )حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه( -5

 رک باید برابر اصل گردد و به مهر شرکت ممهور و مدارک ذکر شده در پاکت طبق شماره بندی فوق قرار داده شود.تمامی مدا -6

محترم توجه داشته باشند درصورت عدم رعایت موارد فوق مدارک آنها تحویل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت  فروشندگان -7

 عودت می دهیم. ضمنًا نام و آدرس و شماره تلفن شرکت بر روی پاکت درج گردد. اقدامی صورت نمی گیرد و آنرا

 14بصورت جداگانه و در بسته تا ساعت اسناد همراه با رزومه کاری خود را در پاکت )ب( و پیشنهاد قیمت در پاکت )ج( ومدارک متقاضیان میبایست  -8

تحویل نمایند  واحد حراست اداری ثبت و سپس به به دبیرخانه  6367156745جاده سد مخزنی مارون کد پستی  10کیلومتر – نشانی بهبهان 28/07/1400مورخ 

کت پیشنهاد الزم به ذکر است ابتدا پاکت اسناد و مدارک توسط کمیسیون معامالت و کمیته فنی بازگشایی و مورد بررسی قرار می گردد در صورت تایید پا

ار با می گردد و درغیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بدون بازگشایی عودت داده می شود. ابزار کار، موارد ایمنی، کسورات قانونی با پیمانکقیمت بازگشایی 

  و رد یا قبول پیشنهاد از اختیارات این شرکت می باشد. فروشنده است 

 چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه است .شرکت سیمان بهبهان در انتخاب فروشنده مختار است و هزینه یک نوبت  -9

  :   فنیمشخصات 

ی
رد  ف

 آیتم چهار آیتم سوم آیتم دوم آیتم اول شرح

 110 30 90 160 (KW توان موتور )  1

 1500 1500 1500 درایو 3000 ( rpmدور نامی ) 2

 400 400 400 400 (  Vولتاژ کاری ) 3

 65 55 75 80 (mm قطر شافت )  4

 فلنج دار و پایه دار 315 200 280 ( mm ارتفاع شافت ) 5

6 TYPE 
315S    IM B3 M2BA 200 

MLA 4 
4MX280AM AM 315 MU4     IM B35 

7 
ابعاد شاسی از مرکز پیچ ها 

(mm) 
505 *410 320*305 457*419 508*457 

 50  50  50 50 HZ (HZ)فرکانس کاری 8

 F F F F کالس عایقی 9

 55 55 55 55 (IPحفاظتی )درجه  10

 باال راست * * محل ترمینال 11

 دو یک دو یک تعداد ) دستگاه ( 12



 

 نکات جنبی :

 کلیه بیرینگ ها مجهز به گریس خور باشند. -1

 قابل قبول است. ,WEG , AEG , SCHORCH , , VEMمارک الکتروموتورها  -2

 عایق کاری بیرینگ ها و سایر موارد لحاظ گردد.با توجه به کارکرد موتورها با درایو مالحظات الزم برای  -3

 اطالعات فنی موتورهای پیشنهادی و نیز کد فنی بیرینگ ها برای بررسی فنی ارسال شود

 

نام شرکت                                                                             مدیرعامل شرکت         صادره از   ش.ش  فرزند             اینجانب

 شرایط مناقصه را مطالعه و قبول نمودم ،  شناسه ملی                                  کد اقتصادی                                    شماره ثبت             

 ............................................... ریال و مبلغ کل ................................... ریال می باشد ...دستگاهمبلغ فی هر 

 

 

 

 

 موارد مورد تایید این شرکت می باشد . مهر و امضاء 


