شماره/46:ت1396/
تاریخ1396/8/15:
تاریخ تكمیل استعالم بها:
استعالم تجهیزات آزمایشگاهي :آلودگي هوا

ردیف

دانشگاه آزاد اسالمي بیرجند

نام

تعداد

1

دستگاه نمونه برداري ذرات

2

High vol grseby-anderson usa
پمپ دستي دراگر Dragar Germany

1

3

گاز متر خشک UGI Meters

1

4

گاز متر تر Alexander wriht uk

1

5

گاز سنج SD- 28 Poket –lgpc japan So2

1

قیمت

قیمت

توضیحات

پیشنهادي

پیشنهادي كل

(شركت سازنده/گارانتي/خدمات پس

واحد (ریال)

(ریال)

از فروش)

1
در هر ضربه  1000سي سي

جیبي
6

گاز سنج SD- 28 Poket –lgpc japan No2

1

جیبي
7

گاز سنج SD- 28 Poket –lgpc japan CO

1

جیبي
8

فلومتر نوع روتامتر 0.6 - 5 L/M

1

9

فلومتر نوع روتامتر 2 - 25 L/M

1

استعالم گیرنده  :تداركات دانشگاه آزاد اسالمي واحد بیرجند
 -1دانلود فایل شرایط عمومي شركت در مناقصات و مزایده ها دانشگاه از سایت
 -2قیمتها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعالم گردد.

http://www.iaubir.ac.ir

-3مشخصات فني اقالم به صورت مجزا از قیمت در یک پاكت دیگر ارائه شود.

-4در صورت هرگونه ابهام با تلفن  05632345571- 76تماس حاصل فرمایید.

Email:azmayesh@iaubir.ac.ir

 -5توضیحات خوانا و بدون خدشه و الك گرفتگي باشد.

 -6فقط براي مارك ومشخصات ذكر شده نوشته شود.

 -7دانشگاه در قبول یا رد پیشنهاد مجاز است.

 -8محل تحویل اقالم فوق انبار دانشگاه آزاد اسالمي بیرجند مي باشد

 – 9مهلت تكمیل استعالم  10روز كاري از تاریخ مندرج در آگهي  -10لطفا روي پاكت قید گردد «مربوط به استعالمِ
قیمت اقالم مندرج در جدول فوق توسط شركت

».......................

نوشته شده و آماده فروش ميباشد.
مهر وامضا

آدرس:

نشاني :خراسان جنوبي ،بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند ،بلوار آيت ا ...غفاري ،صندوق پستي  ،33كدپستي  ،9717411111تلفن،32345571-76 :
نمابر ،)056(32345502

www.iaubir.ac.ir
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نام

ردیف

دانشگاه آزاد اسالمي بیرجند
تعداد

10

دستگاه اندازه گیري سرعت وفشار هوا
Airflow Uk
دوزیمتر پرتوهاي آلفا R-Meter vivtoreen

1

12

دستگاه اندازه گیري Saphymo stel france

1

11

قیمت

قیمت

توضیحات

پیشنهادي

پیشنهادي كل

(شركت سازنده/گارانتي/خدمات پس

واحد (ریال)

(ریال)

از فروش)

1

پرتو بتا وگاما

13

دوزیمتر فردي گاما وایكس

1

14

دوزیمتر محیطي دیجیتال

1

VOCS

1

15

دستگاه سنجش

16

بطري ماریوتي

1

17

بورت حباب صابون

1

18

دستگاه ثابت نمونه برداري دودكش

1

قیمت کل (ریال)
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