
   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
3    از   2صفحه 

ZSD_9900078 

   شماره مناقصه

1400/03/30    تاريخ صدور

شرايط عمومي واختصاصی مناقصه 

99015

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

310 NO

 اقالم مذكور بايستي داراي گارانتي و خدمات پس از فروش باشد.                
ارائه مدارك مبني بر اصالت كاال و تجهيزالت الزامي مي باشد.                 

HSEقبل از ارسال  بايستي مورد تاييد اداره                 
شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي قرار گيرد.                

تمام اقالم بايستي قابليت سازگاري با پنل مركزي موجود را داشته باشد.                 
 مي باشد.POLON ALFA6000پنل موجود مدل :                 

 
 

                  addressable smoke detector 
                 soft addressing, 3 level sensitivity

                 low current, built- in short circuit isolator
                 for control panel: 

                 polon alfa 6000 ,EN54-5
                 with detector "s base

 
 

                 smoke detector 
1

60 NO

                 addressable heat detector
                low current, built- in short circuit isolator

                soft addressing, 3 level sensitivity
                for control panel polon alfa 6000 , EN 54-7

                 with detector "s base
 
 

                addressable heat detector
 2

22 NO

                manual call point addressable 
                 built- in short circuit isolator,  low current.

                for control panel polon alfa 6000
                EN-54-11

 
 

                manual call point addressable
3

11 NO

                addressable siren polon alfa
                 EN 54-3 ,  built- in short circuit isolator

                 soft addressing
                 3sound patterns
                3 power options

                for control panel polon alfa6000 4



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
3    از   3صفحه 

ZSD_9900078 

   شماره مناقصه

1400/03/30    تاريخ صدور

شرايط عمومي واختصاصی مناقصه 

99015
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                addressable siren polon alfa
 

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))


