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 به نام خدا

 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرآبرسانی مهمانسرا پاسخ سواالت در خصوص مناقصه 

 

می بایست مهر و امضا شده و به همراه سایر محتویات فنی در  و پیوست های مربوط تمامی صفحات این پرسشنامه

 .باز نخواهد شدقرار داده شود و در صورت عدم مهر و امضای این صفحات پاکت مالی   "ب"پاکت 

مترمکعب و در خروجی یک مخزن ذخیره به ظرفیت  10یک مخزن ذخیره به ظرفیت  ROدر ورودی سیستم  .1

 مترمکعب دیده شود. جنس مخازن از نوع پالستیکی باشد. 20

پمپ تغذیه کلکتور پمپ های موجود در سایت گل گهر می باشد. بنابراین محل انشعاب گیری از ورودی  .2

 پیمانکاران بایستی دیده شود.توسط 

 می باشد. ppm 1500کمتر از  TDSبا  ،آب بهداشتی ROآب مورد نیاز خروجی  .3

آب ورودی  TDSبر اساس بدترین شرایط آنالیز آب ورودی موجود در اسناد در نظر گرفته شود.  ROطراحی  .4

 در نظر گرفته شود. 2200ppmبرابر با 

 دیده شود. 1703دارد بر اساس استان ROدرصد کلر آب خروجی  .5

 دیتیل دفن لوله بر اساس نشریات سازمان مدیریت و مقررات ملی ساختمان دیده شود. .6

 توسط پیمانکاران ارایه گردد. Optionalلیست لوازم یدکی به صورت  .7

 .است ازیپس از فروش ن یو خدمات فن یبهره بردار یخدمات مشاوره ا ،در حین بهره برداری .8

) شامل  فیدر ورودی توسط کارفرما به پیمانکاران تحویل داده شده و سایر تمهیداتدر بحث برق رسانی،  .9

 کاران دیده شود.لو برق و ...( بایستی توسط پیمانتاب

 موتورها می تواند به صورت سافت استارت انتخاب گردند. .10

ار دیده در خصوص سطح کنترل سیستم دوزینگ حداقل تمهیدات مورد نیاز متناسب با سیستم مورد انتظ .11

 شود و نیاز به سطح کنترلی باال نمی باشد.

 جهت ساخت سوله نمی باشد. ه کار عمرانیموجود است و نیاز ب ROسوله  .12

 مورد تایید می باشند. ETATRON, SEKOدر خصوص وندور پمپ تزریق  .13

 ، هدایت آب تا حوضه درین بر عهده پیمانکار است.ROدر خصوص جمع آوری آب ریجکت .14

 زار دقیق به پیوست ارایه می گردد.وندور لیست اب .15

 آخرین پالن تهیه شده توسط این مشاور به پیوست ارسال می گردد. DWGفایل  .16
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در صورت  و بایست بر اساس وندور لیست منضم به اسناد مناقصه باشدمیمناقصه گر پیشنهاد قیمت اصلی  .17

و  در بخش پیشنهاد فنیعالوه بر وندور اصلی  وندورهای جایگزین ایرهر یک از مناقصه گران ب پیشنهاد

 در صورت تایید توسط کارفرما ترتیب اثر داده خواهد شد. ،پس از عالم نتایج مناقصه، ارایه شدهمالی 


