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

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

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

محترم توجه داشته باشند درصورت عدم رعایت موارد فوق مدارک آنها تحویل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت اقدامی  فروشندگان -6

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

 ومدارک شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی بنام  0105648832003بحساب سیبا   ریال 100.000مبلغ مناقصه به  واریز سپرده شرکت دربامتقاضیان میبایست  -7

  و رد یا قبول پیشنهاد از اختیارات این شرکت می باشد. ثبت نموده و به واحد حراست شرکت سیمان بهبهان تحویل نمایند رسمی

 شرکت سیمان بهبهان در انتخاب فروشنده مختار است و هزینه یک نوبت چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه است . -8

شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی   0105648832003هزار ریال جهت خرید اسناد و برگ شرایط مناقصه به حساب سیبا  100،000متقاضیان می بایست مبلغ  -9

 تحویل نمایند. همراه فیش سپرده واریز و فیش آنرا به 

 پیوست می باشد  :   فنیمشخصات 

نام شرکت                                                                             مدیرعامل شرکت            صادره از   ش.ش  فرزند           اینجانب

 100.000 مبلغ شرایط مناقصه را مطالعه و قبول نمودم ، ضمن واریز شناسه ملی                                  کد اقتصادی                                    شماره ثبت             

 : دقیمت پیشنهادی خو درا بشرح ذیل اعالم می دار و این شرکمت  پرداخت نمایند  شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی 0105648832003ریال به حساب سیبا 

 ........... ریال می باشد ....................................عدد به مبلغ  5300جهت .................................................. ریال و مبلغ کل   هر عدد کیسه فیلتر مبلغ فی 

 موارد مورد تایید این شرکت می باشد . مهر و امضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-CA  مورخ  1400/02/16      به شماره  

خرید  5300 عدد کیسه فیلتر   

358

برگ شرایط مناقصه 

 

 همراه با رزومه کاری خود را در پاکت )ب( و پیشنهاد قیمت در پاکت )ج(بصورت جداگانه و در بسته تا ساعت 14 مورخ 1400/03/08 نشانی بهبهان 

اسناد  10 جاده سد مخزنی مارون کد پستی 6367156745 متقاضیان میبایست ابتدا  پاکت های خود را در دبیرخانه اداری به طور 

–کیلومتر
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 ارائه شده الف( مشخصات فنی 

Specifications Parameter 

770 gr/m², PM-Tec Fiberglass e-PTFE Membrane Material 

Filter Bags Type 

FLS OEM* 

127 mm x 7.050 mm Dimensions 

Upper Bottom Seam to Upper Filter Bag End Measured from 

3-Needle Double Lap Seam / Sewing Thread: PTFE Length Seam 

2-Fold Seam / Sewing Thread: PTFE Cross Seam 

Snap Ring Double Braided / Double-Braided Tape (Glass) Design Top 

Diameter 135+0.2 mm Round Cell Plate 

Double - PTFE Bottom 

Single - Length 110 mm Reinforcement Bottom 

Yes Sew. Protection 

BWF or Testori or KAISER Manufacturer 

                               *: Original Equipment Manufacturer 

 

Specifications Parameter 

0.9 Thickness [mm] 

BWF Envirotec standard 01 

5516 Mullen Burst [kPa] 

25-75 

resp. 15 - 45 l/(dm² min) @ 200 Pa 

Air Permeability 

ISO 9237:1995 

[mm/s @ 200 Pa] 

- Sample size 200 mm/50 mm, 

- Sampling parallel to the scrim threads, 

- Deformation rate 200 mm/min 

4000 

3000 

Tensile Strength 

ISO 4606:1995 

 

Length [N]: 

Cross [N]: 

Chemical gas stream conditions may require a lower 
continuous operating temperature to be maintained 

≤ 260 

≤ 288 

Temperature Resistance: 

Cont. [°C] 

Peak [°C] 

 ستی می سه فیلترهای درخوا سازنده بوده و کی شور  سیمان بهبهان، در ک شرکت  ستقیم کمپانی مورد نظر  ساخت م ست  بای

 بایست به این موضوع اقرار و اذعان کامل داشته باشد.پیشنهاد دهنده می
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  زمان بارگیری در کمپانی در کشتتور ستتازنده حا حوویل در ارائه مستتتندام مبتبر جهت ردیابی مومو ه مورد درخواستتت از

 مقصد ا زامی است.
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