
   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
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   شماره مناقصه

1400/01/25    تاريخ صدور

شرايط عمومي واختصاصی مناقصه 
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SND_9900070درخواستهاي الحاقي 

قيمت کاال ((لایر)) بهاء واحد به عدد ((لایر)) مقدار واحد مشخصات کاال شماره قطعه بهاء واحد به حروف ((لایر))رديف قلم

10000 KE

EXTERNAL EPOXY (EP) AND EPOXY MODIFIED 
                WHEN PROPERLY CATALYZED AND APPLIED,  
                EPOXIES PRODUCE A HARD, CHEMICAL AND  

                SOLVENT RESISTANT FINISH.
      BS EN 10289   بر اساس استاندارد                

   تنها از منابع مورد تأييد اداره بازرسي و حفاظت فني زاگرس جنوبي                
. تامين گردد99/9/23 مورخ 99/820962 و طبق نامه ح ف/1400درسال                 

                 
                 (EP-MOD) COATING IS USED FOR THE CORROSION
                 OF STEEL TUBES AND PIPLINE FITTING IN OIL AND

                 GAS FIELDS. EPOXY COATINGS ARE SOLVENT 
                 FREE PAINTING AND GENERALLY PACKED IN TWO 

                 PARTS THAT ARE MIXED PRIOR TO APPLICATION.
                 THE TWO PARTS CONSIST OF: 

                 1) AN EPOXY RESIN WHICH IS CROSS-LINKED WITH
                 2) A CO-REACTANT OR HARDNER.

 
 

اپوکسي دوجزئي بدون حالل 1

SND_9900070

1500 KG

1400جهت استفاده در تعميرات اساسي خطوط لوله سال  
 

TWO PARTS POLYAMINE EPOXY SOLVENT 
FREE, FOR PIPELINE COATING 
ACCORDING TO  BS EN -10289 1

400 LT 2 تينرمخصوص  اپوكسي

40 KG SLOW SET FOR EPOXY SOLVENT 3
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به عدد
به حروف

هزينه بسته بندی
((لایر))

به عدد
به حروف

هزينه حمل
    ((لایر))

به عدد
به حروف

جمع کل 
((لایر))

شيراز خيابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ايران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کاال) -  

)  ايميل ()07132314447) فاکس (07132138436 - روح هللا پسنديده تلفن (506واحد 

  نام و امضاء و مهر فروشنده:

به عددتوضيحات
به حروف

قيمت کل کاال
((لایر))


