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   .PORTABLE R.Oپاسخ سواالت در خصوص مناقصه طراحي، تامين، تست و بهره برداري دو دستگاه 

  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

  
قرار داده   "ب"تمامي صفحات اين پرسشنامه نيز مي بايست مهر و امضا شده و به همراه ساير محتويات فني در پاكت 

 .شود و در صورت عدم مهر و امضاي اين صفحات پاكت مالي باز نخواهد شد
 

  بخش عمومي
ماهانه سامانه نيما خواهد مبناي تبديل قيمت ارزي به ريالي بر اساس كداميك از نرخ هاي روزانه، هفتگي يا  )١

 بود؟

 .مبناي تبديل، نرخ روزانه در روز بازگشايي پاكات مي باشد 

 ماه ٢٤ معني (به است مطرح شده پس ازآن گارانتي ماه ١٢ و بهره برداري ماه ١٢ مدارك، متن به توجه با )٢

شفاف  لطفاً .است گرديده ماعال موقت تحويل از پس گارانتي ماه ١٢ از صراحتاً قرارداد، در متن گارانتي) ولي

 .فرماييد سازي

  ،ماه بهره برداري از پكيج ها بر عهده پيمانكار مي باشد كه پس از آن تحويل  ١٢پس از تامين پكيج ها

 ١٢ماه گارانتي شروع مي شود كه در پايان ١٢موقت صورت مي پذيرد. پس از تاريخ تحويل موقت، 

 ماه تحويل قطعي صورت مي پذيرد.

 راه اندازي و نصب از خريد قرارداد است الزم راه اندازي، و نصب و فروش قراردادهاي بر بيمه ضرايب به توجه با )٣

 اضافه و محاسبه نيز آنها هاي هزينه تا فرماييد مرقوم تفكيك، امكان عدم صورت در .گردد بهره برداري جدا و

 .شود

  دارد. با اين وجود پس از ارايه قيمت امكان جداسازي قرارداد فروش از نصب و بهره برداري وجود

  نكات دخيل در قيمت را ارايه نماييد.

  بخش فني
 آناليز ارائه به نسبت امكان صورت در ميباشد، خام آب كامل آناليز ارائه مستلزم دقيق طراحي اينكه به توجه اب )١

  .فرماييد اقدام كامل

 .آناليز كامل آب ورودي در پيوست ارائه گرديده است 

 TSS  .آب ورودي در حد صفر مي باشد 
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  .گردد ارائه محترم مجموعه آن تاييد مورد وندورليست خواهشمند است )٢

 .وندور ليست تجهيزات در پيوست ارائه گرديده است 

 .مشخصات ممبران به پيوست ارائه گرديده است 

 بايد پمپ مناسب ديده شود. ،جهت تامين فشار فيلتر شني 

 

 كانتينري آيا كه فرماييد مرقوم لطفاً .است نگرديده مشخص مناقصه در مذكور، دستگاه دو بودن پرتابل مفهوم )٣

 و كانتينر داخل ROخود  صرفاً يا و باشد كانتينر در بايد نيز كربني و شني فيلتر مخزن آيا و مدنظر ميباشد؟

  آن؟ از خارج در و مخازن كربن شني، فيلتر

  همانطور كه در عنوان پروژه عنوان شده استRO  به صورت موبايل مي باشد كه كليه پكيج بايد داخل كانتينر

 جانمايي شود.

 

 (محل جداگانه دو در استقرار يا محل يك در استقرار) شيرينكن آب واحد دو استقرار محل نوع اينكه به توجه با )٤

 اقدام مورد كردن اين مشخص به نسبت خواهشمندست ميباشد، تاثيرگذار فني پيشنهاد و تجهيزات تعداد بر

 .گردد

 .پكيج ها بايستي قابل جابجايي باشند و امكان استقرار در محل هاس متفاوت را داشته باشند 

 
 .داد صورت انجام دو به را احي طر توان مي محترم كارفرماي درخواستي TDSو  ريكاوري ميزان به توجه با )٥

  .نماييد مشخص را طراحي در نوع مذكور، شرايط به توجه با خواهشمندست

  پروژه به صورتEPC  مي باشد در نتيجه هر شركت با توجه به آناليز آب خروجي مورد نياز، طرح خود را بايد

 ارائه دهد

 
  ...) يا و رودخانه شود(چاه، مشخص خام آب منبع )٦

 چاه شارژ مي شود. آب ورودي به پكيج از مخازن مي باشد كه اين مخازن به وسيله آب 
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را   CIPآيا تجهيزات دو دستگاه مي بايست جداگانه در نظر گرفته شوند؟ يا مي توان بخش پيش تصفيه و  )٧

  مشترك در نظر گرفت؟

  پكيجCIP  با توجه به طراحي انجام شده مي تواند مجزا يا يكپارچه باشد ولي بايد روي الين هايCIP  هر پكيج

 همچنين در الين هاي پساب و توليدي حتما بايد چك ولو ديده شود. ولو جهت جداسازي ديده شود.

 
 مربوط كشي لوله است؟ متر چند RO پكيج نصب محل تا) خام آب مخزن( خام آب سازي ذخيره محل فاصله )٨

  قسمت به عهده چه كسي است؟ اين به

  شود.متر اجرا مي  ٥٠آب ورودي پكيج از طريق الين كشي به وسيله پيمانكار به متراژ 

  متر اجرا مي شود. ٣٠آب توليدي پكيج از طريق الين كشي به وسيله پيمانكار به متراژ 

 
  در خصوص نوع و ميزان دسترسي اتاق كنترل مركزي به داده هاي ارسالي از پكيج را مشخص نماييد. )٩

  شود.نيازي به اتصال پكيج به اتاق كنترل نمي باشد كليه موارد كنترلي به صورت محلي بايد ديده 

 
 است؟ قبول هم ROمخصوص  ميكروكنترلر يا و كند كار PLCبا  بايد دستگاه برق تابلو آيا )١٠

  تابلو برق دستگاه بايد باPLC .كار كند 

 

 پيمانكار؟ يا باشد مي كارفرما با برداري بهره دوره مصرفي مواد تامين )١١

 مصرفي تا يكسال به عهده  مسئوليت تست و آناليزهاي سيستم به عهده پيمانكار مي باشد. كليه مواد

 پيمانكار مي باشد.

  

  فيدر برق توسط كارفرما تحويل پيمانكار مي گردد كه پيمانكار موظف است برق مورد نياز پكج را توسط كابل

متر مي ابشد كه پيمانكار موظف است متراژ  ٥٠٠مناسب تامين كند. الزم به ذكر است كه متراژ تقريبي كابل 

  دقيق محاسبه كند.


