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 باشد.  Primeشرایط 

 .باشد 2112تولید دستگاه مربوط به سال  -2

 مورد تایید نمی باشد. هند و یا رومانی و... -برزیل -ساخت کشور چین درخواستی برند  ستگاهد -3

 از کمپانی سازنده را داشته باشد.، On lineبصورت دستگاه باید قابلیت تاییدیه و یا احراز هویت و اصالت  -4

زم اندازه لیتر به همراه کلیه متعلقات و لوا 1511سوخت کنار دستگاه به ظرفیت حداقل  دستگاه مجهز به منبع ذخیره -5

 گیری سطح باشد.
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یدار خری یلبرداری به روی سیستم تحو حل سایت بهرهمرخواست خریدار توسط فروشنده در پورت بوده و در صورت د

 های آن به خریدار تحویل گردد. Register mapمانیتور گردد و کلیه 

و تولید شرکت سازنده  24v/5-10 Aاتوماتیک با ظرفیت  -دستگاه مجهز به شارژر باطری های راه انداز الکتریکی -7

 دستگاه باشد.
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 به همراه کابل و راک باطری باشد. A/H 150/200باطری های راه انداز باید توان حداقل  -11

آب مخصوص  رادیاتور با اسیدیته پایین و استاندارد  Turbo Diesel/15w40, Anti-Freezeدستگاه مجهز به روغن  -11

 باشد.

 دستگاه دارای لرزه گیر آکاردئونی باشد. -12

 قشه دستگاه در سه نسخه ارائه شود.کلیه اطالعات و دستور العمل های بهره برداری و تعمیر و نگهداری و همچنین ن -13

دارای پروانه گمرکی و پکینگ لیست باشد. به نحوی که از درگاه اداره کل گمرکات کشور و توسط خریدار  دستگاه باید -14

 قابل پیگیری باشد.

ساعت کارکرد دستگاه از زمان راه اندازی و خدمات پس از  2111از زمان تحویل فیزیکی و یا ماه گارانتی  24حداقل  -15

 باشد.سال مورد تعهد فروشنده می  15فروش به مدت 

راه اندازی دستگاه و تجهیزات جانبی بصورت دستی و اتوماتیک و سنکرون و انجام کلیه تستهای مورد نیاز خریدار،  -16

 توسط فروشنده در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد.



 .انجام شود نفر از پرسنل خریدار 3آموزش تخصصی راهبری دستگاه به حداقل  -17

مستقر کردن در صورت درخواست خریدار  ) وشنده می باشدبارگیری و حمل تا درب سایت بهره برداری بر عهده فر -18

  . (قابل انجام است عالم قیمت جداگانه از سوی فروشندهابا بر روی فونداسیون دستگاه 

 Load Bankدیزل ژنراتور و مدارک مربوط در محل بسته بندی و قبل از بارگیری توسط کارشناس خریدار و بوسیله  -12

 تست می گردد.) هزینه تجهیزات و تست بر عهده فروشنده می باشد(

 از سوی ارگان های دولتی و خصوصی.پس از فروش نمونه فرم تایید مرغوبیت کاال و خدمات  11 حداقل  ارائه -21
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 قرارداد در خصوص فروش دیزل ژنراتور با ظرفیت مشابه دستگاه درخواستی.
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