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قیمت کل قیمت واحد توضیحات تعداد مشخصات ردیف

34,434,900,000 1,913,050,000      18 1 اسب بیتزر  آلمان50کمپرسور 

22,680,000,000 1,260,000,000       18 EC3558- 100kwاواپراتور   2

22,860,000,000 1,270,000,000       18 SV285- 150kwیونیت کندانسور  3

7,200,000,000 400,000,000          18 4  اسب کامل با لوازم کره ای و ترموستات دیجیتال50تابلو برق

579,600,000 32,200,000          18 Castel با فیلتر 7/8پوسته کر دوتایی   5

93,600,000 5,200,000             18 Danfoss 7/8سایدگالس   6

473,400,000 26,300,000          18 7 با بوبینDANFOSS-EVR20-7/8شیر برقی 

554,400,000 30,800,000           18 ،فلنج و سوزنDANFOSS-TEX12اکسپنشن والو  8

126,000,000 7,000,000             18 9 ریستدارKP15-DANFOSSهای اند لو 

304,000,000 4,750,000            64 KP5-DANFOSSهای پرشر  10

286,200,000 15,900,000           18 DANFOSS-MP55اوئل پرشر  11

240,480,000 13,360,000          18 12 کره ای2-1/8لرزه گیر  

128,700,000 7,150,000            18 13 کره ای1-5/8لرزه گیر  

2,160,000,000 8,000,000             270 14 شاخه2-1/8لوله مسی 

661,500,000 2,450,000            270 15 شاخه7/8لوله مسی 

60,480,000 420,000                144 2-1/8عایق لوله  16

396,000,000 2,000,000              198 17 متری تایوانی1/4رابط لوله های اند لو 

226,800,000 4,200,000             54 گیج روغنی اروپایی 18

657,000,000 36,500,000          18 Castel 2-1/8فیلترو پوسته ساکشن  19

313,200,000 17,400,000           18 o&f 2-1/8مایع شکن  20

2,520,000,000 35,000,000           72 21 404گاز فریون 

1,800,000,000 100,000,000 18 ...اتصاالت مسی، نقره و 22

5,400,000,000 300,000,000 18 کابل و بست و روشنائی 23

810,000,000 45,000,000 18 شاسی جهت کمپرسور 24

4,500,000,000 250,000,000 18 اجرت نصب و راه اندازی 25

109,466,260,000 :جمع کل 

9,851,963,400
119,318,223,400 :جمع کل 

 

:امضای خریدار 

1400/10/21

 اسب 50 دستگاه کمپرسور  18سردخانه با                                   برگ پیشنهاد قیمت

زیرصفر
ارومیه: محل نصب :                              شرکت اروم اسپوتا         تلفن   :           نام متقاضی  

6:                تعداد سالن6:                ارتفاع 18:         عرض 20: طول  ( m )          ابعاد خارجی  

.متراژ دقیق لوله بعد از بازدید نهایی محاسبه میگردد

 درصد مابقی بعد از راه اندازی10درصد پس از حمل و 20

:امضای فروشنده

در زمان صدور فاکتور ارزش افزوده به مبلغ فوق افزوده میشود

% :9مالیات ارزش افزوده  . هزینه حمل و نقل به عهده کار فرما می باشد

روز کاری پس از دریافت پیش پرداخت:            زمان تحویل 

مبلغ پیش فاکتور بابت پبش پرداخت الزامی میباشد % 70 پرداخت  حد اقل 

. روز پس از تاریخ پیش فاکتور می باشد1اعتبار پیش فاکتور 
. نفر به عهده کارفرما می باشد4هزینه اسکان 


