Equipment Specification
Equipment - Refrigerant Charging Machine
Number of Purchasing

2 Units

Unit must consist of an automatic evacuation system, a refrigerant supply system, a mass flow
meter, charging gun and electronic control system with fully programmable for HFC refrigerant,
with tower light to display status. Built-in R-32 gas sensor must be included.
Refrigerant application

R-32 (class A2L) and HFC family

Number of charging filler

One

Length of filler

not less than 3 meters, with automatic lock / unlock to
ensure no refrigerant leak during disconnect.

Size of quick coupling

3/8” (Nitto 3SV or equivalent)

Charging speed

not less than 120 g/sec. (accuracy +/- 1 g)

Vacuum pump type

double stage

Power supply

380 volt / 3 phase / 50 Hz

Warranty Condition

- Proposed by vendor

Term of Purchasing

- upon vendor

Equipment Specification
Equipment - Other Safety Cost (Gas Detector System and Ventilation System)
Number of purchasing

1 set

Three gas sensors for R-32 (one installed : built-in charging machine and others installed at
charging area) and connect to control box or safety box to detect leak at charging station to
measure and alarm when detected, shut down piping system and charging machine
Exhausting fan suitable for ventilation and installed ducting from charging station to outside

Scope of Works
Supply equipment with accessories including installation and recommended spare parts, testing
equipments to ensure and acceptance by buyer.
Warranty Condition

- Minimum 2 years after commissioning

Term of Purchasing

- upon vendor

B. GRIMM AIRCONDITIONING Co. Ltd.
วันที 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เรือ ง

ขอเชิญเสนอราคาสินค้า R-32 Refrigerant Charging Machine and Other Safety Cost
ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สาร HCFCs

เรียน ฝา่ ยขายบริษทั จัดจําหน่ายเจอร์ จํากัด
สิง ทีส ่งมาด้วย

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ขอบข่ายของงาน ของ R-32 Refrigerant Charging Machine
and Accessories

ด้วย บริษัท บี.กริม แอร์คอนดิช นั  นิ ง จํากัด ได้รบั เงินช่วยเหลือจากธนาคารโลก ภายใต้ โครงการลด
และเลิกใช้สาร HCFCs และมีแผนใช้เงินช่วยเหลือนีM เพือ ซืMอสินค้าดังต่อไปนีM
ลําดับ
1
2

รายการ
R-32 Refrigerant Charging Machine and Accessories
Other Safety Cost

จํานวน
2 sets
1 Set

โดยผูเ้ สนอราคาต้องรับทราบและเข้าใจข้อกําหนดเกียวกับการดํ าเนิน การ เรืองการทุ จริตและคอรัปชัน ที
ระบุ ไว้ในข้อกํา หนดแนวทางการจัด ซืMอและจัดจ้างของธนาคารโลกเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 (รายละเอีย ดในเว็บ ไซต์
http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTICE/Resources/AnticorruptionGuidelinesOct2006RevisedJan2011
.pdf)
ผูเ้ สนอราคาต้องส่งมอบสินค้าตามรายละเอียดข้างต้น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซืMอขายมายังสถานทีต่ อไปนีM: บริษัท บี.กริม แอร์คอนดิชนั  นิ ง จํากัด ทีอยู่ 58 หมู่ 14 ถนน สุวนิ ทวงศ์
แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
ในการนีM บริษทั บี.กริม แอร์คอนดิชนนิ
ั  ง จํากัด ขอเชิญให้ท่า นยืน ใบเสนอราคาของสิน ค้าข้างต้น ตาม
ข้อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทีร ะบุอยูใ่ นสิง ทีส่งมาด้วย โดยใบเสนอราคาสามารถส่งมาได้ โดยการยืน ด้วยตนเอง / ส่ ง
ไปรษณี ย์ / ส่ งทางจดหมายอิ เล็ คทรอนิ กส์ มายังทีอยู่ต่ อไปนีM ภายในเวลา 16.00 น. ของวัน ที 1 มีน าคม พ.ศ. 2559
โดยส่งใบเสนอราคามาที
ชือ ผูต้ ดิ ต่อ นาย พิชยั อังสุรงั ษี
ทีอ ยู่ บริษทั 58 หมู่ 14 ถนน สุวนิ ทวงศ์ แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ 02-9882391-7 โทรสาร 02-9882398.
E-mail :
pichai_u@bgrimmaircon.com, kanok_k@bgrimmaircon.com,

B. GRIMM AIRCONDITIONUNG Co. Ltd.

February 1, 2016
Subject: Invitation to Quote Price of R-32 Refrigerant Charging Machine and Other Safety Cost under
HCFC Phase Out Project
Attachment: 1. Specification / scope of R-32 Refrigerant Charging Machine and Other Safety Cost
Dear Sirs.
B.Grimm Airconditioning Co. Ltd. has received grant fund through the World Bank to
implement HCFC Phase Out Project. As part of the project, B.Grimm Airconditioning Ltd. would like
to procure the following goods
No.
1
2

Description of Goods
R-32 Refrigerant Charging Machine and Accessories
Other Safety Cost

Quantity
2 sets
1 Set

The supplier is obliged to read and understand the provisions regarding the World
Bank’s Anti-Corruption Guidelines stipulated in the World Bank’s Procurement Guidelines for Goods,
Works, and Non-Consulting Services version January 2011. The World Bank’s Anti-Corruption
Guidelines can be found from
http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTICE/Resources/AnticorruptionGuidelinesOct2006Rev
isedJan2011.pdf
Supplier must delivery the above mention goods within 120 days after contract signing
to the following destination: B. Grimm Airconditioning Co. Ltd. address 58, Moo 14, Suwinthawong
Rd., Krathoomrai, Nongchok, Bangkok 10530, Thailand
Pursuant to the above, B.Grimm Airconditioning Co.Ltd. would like to invite you to
submit quotation of the above mention goods in accordance with specification enclosed with this
invitation letter. The quotation including specification of proposed goods must be submitted to us by
hand / mail / e-mail not later than at 16.00 pm. of March 1, 2016. The quotation can be sent to the
following contact address:
Name of Contact Person: Mr. Pichai Ungsurungsie
Address: 58 Moo 14, Suwinthawong Rd., Krathoomrai, Nongchok, Bangkok 10530, Thailand
Telephone +662 9882391-7 Fax +662 9882398
E-mail: pichai_bgrimmaircon.com, kanok_k@bgrimmaircon.com
Sincerely yours,

