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 داده شود. dwg لیخانه به صورت فا هینقشه جنرال از محل مورد نظر نصب تصف .1

سخ : سمت  پا ست. ق شده ا سایت فایل مورد نظر بارگزاری  شور قرمز رنگ و  ROروی  صورت ها به همراه مخازن به 

شمالی جانمائی  شور آبی رنگ در قسمت  صورت ها ست. همچنین  ROمحدوده کولینگ تاور به  شده ا  TOPمشخص 

 مورد نظر مخزن کولینگ تاور به صورت ابر هاشورخورده زردرنگ نشان داده شده است

 و کف مخزن آب خام ؟ نیرقوم زم .2

سخ : صورت پلی اتیلن  پا سطح دفنی یا مخازن به  شد( هم  صفیه می )تقویت مخازن به عهده پیمانکار می با ستگاه ت با د

 باشد که جانمائی به عهده مناقصه گر می باشد.

 ( تیپوکلریه نگیدوز ستمیس قیبه مخزن آب خام ؟)جهت محاسبه دق یورود یدب .3

متر مکعب بر ساعت نباشد، محاسبه میزان دبی ورودی با  90 پاسخ : دبی محصول تولیدی کل پلنت می بایست کمتر از

 توجه به طراحی بر عهده مناقصه گر می باشد.

 ؟ROمحل نصب دستگاه  نیو رقوم زم طیشرا .4

سخ :  سط کارفرما  dwgدر فایل با فرمت  ROمحدوده مورد نظر جهت جانمائی تجهیزات پا ست. این محدوده تو آمده ا

 کف سازی صنعتی )پیوینگ( می شود.

 ؟یدیو ارتفاع مخزن آب تول نیرقوم زم .5

ستگاه  سطح با د سخ : هم  صورت ابر زرد رنگ ه تا نقطه تحویل )مخزن کولینگ تاور که باختالف رقوم ارتفاعی و  ROپا

 در نظر گرفته شود.متر  10در مرحله مناقصه حداقل مشخص شده(  dwgدر فایل 

به احداث اتاق  ازین یمتر 350تا فاصببله  یدینصببب پمه ها در محل مخزن آب خام و مخزن آب تول یبرا ایآ .6

 کند( یم تیفقط با نصب شلتر کفا ای)ر؟یخ اینصب پمه ها هست  یبرا

از گرد و غبار، تابش پاسخ : مناقصه گران می بایست در طراحی و برآورد های خود تمهیدات الزم جهت حفاظت پمه ها 

 مورد تائید نمی باشد. "شلتر"آفتاب و بارندگی را به عمل آورند، لذا 

 پمه رزرو داشته باشند؟ یستیبا ایمورد نظر در قرارداد آ یپمه ها .7

 بله مطابق با اسناد مناقصه، برای کلیه پمه های دائم کار می بایست رزرو در نظر گرفته شود.پاسخ :  

صات زم .8 شخ ستگاه  نینوع و م صب د صل مخزن آب خام تا محل ن صف  ROحد فا شده  هیو محل مخزن آب ت

 .یبه صورت دفن لنیات یپل نگیپیپا ی....( در صورت اجرا ایخاک نرم  ایدژ  ای ی؟)سنگ ستیچ



 

حمل،   ن،یتام ،یمناقصه طراحشرکت کنندگان در  پاسخ به سواالت

 ژنیپلنت اکس RO هیتصف ستمیس ینصب، اجرا و راه انداز
 1400ماه آبان  ق1381/00مناقصه شماره : 

 

 

 

 

 

 
مورد نظر  TOPمی باشببد. از محل مخزن آب تصببفیه تا  کف سببازی صببنعتی dwgمحدوده مورد نظر در فایل پاسببخ :  

 خاک نرم و سخت می باشد.

از مخزن آب  یبه لوله کش ازین ایآ ،یمتر 350تا فاصله  یاز مخزن خروج یدیپمپاژ آب تول ستگاهیدر خصوص ا .9

 ازیباشد و فشار مورد ن ی( چقدر میمتر 350)در فاصله  یافتیباشد؟ رقوم محل در یم یگریبه محل د هیتصف

 چند بار باشد؟ یافتیدر محل در

 متر در نظر گرفته شود. 10پاسخ : اختالف رقوم ارتفاعی در مرحله مناقصه حداقل 

 ایمحترم مخزن  یکارفرما ای؟ آ ستیچ یمتر 900تا فاصله  یاز مخزن خروج یجکتیپمپاژ ر ستگاهیمنظور از ا .10

 ر؟یخ ایدر محل پروژه دارد  یریحوضچه تبخ

شرا سخ :   مطابق  ش طیپا صه لوله ک سناد مناق شده در ا صله  یجکتیخط انتقال آب ر یذکر  از محل  یمتر 900تا فا

با برنده  "یلیتفضبب یطراح"محل انتقال پسبباب در مرحله  قیباشببد. مختصببات دق یم مانکاریپمپاژ بر عهده پ سببتگاهیا

 باشد. یموجود م چهحوض نی: بله ا یریگردد. در خصوص حوضچه تبخ یم یمناقصه نهائ

 ؟)مشخصات مخزن چگونه است؟( دیرا احداث نما یجکتیمخزن ر ستیبا یم مانکاریپ ایآ .11

سخ : بله ، مطابق آخر شده، مخزن آب ر نیپا ضات در نظر گرفته  ساعت زمان  یبرا ستیبا یم یجکتیمالح حداقل دو 

 گردد. یماند طراح

 ؟ جکتیرقوم محل ارسال ر .12

سخ : مختصات دق ساب در مرحله  قیپا صه نهائ "یلیتفض یطراح"محل انتقال پ گردد. اختالف ارتفاع  یم یبا برنده مناق

 بار نباشد. 4کمتر از  ستیبا یانتقال آب م یپمه ها هیکل یمتر در نظر گرفته شود. فشار پمه ها 10حداقل 

 زین هیتصببف شی، پباشببد یمتر مکعب در سبباعت م 45که دو مدول  ROمانند دسببتگاه  هیتصببف شیپ یبرا ایآ .13

متر مکعب در سبباعت  90 ازیمورد ن یکل دب یبرا هیتصببف شیگردد پ یم شببنهادی؟)پ ریخ ایجداگانه باشببد 

 و اجرا گردد( یطراح

 سیستم پیش تصفیه نیز بایستی جداگانه در نظر گرفته شود. پاسخ :

، لوله مورد  یدیدسببتگاه تا مخزن آب تول یو از خروج ROنوع لوله جهت ارسببال از مخزن آب خام به دسببتگاه  .14

شد ؟)پ یاز چه نوع یجکتیو لوله ر یمتر 350تا محل  ازین ش هیکل یگردد برا یم شنهادیبا مورد  یها یلوله ک

 استفاده گردد. ربا 10با فشار  PE100 لنیات یاز لوله پل ROاز دستگاه  ریبغ ازین
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سخ : شد، متریال  پا شی دفنی می با سوله مورد تائید می  PE 100با توجه به اینکه لوله ک برای خطوط دفنی خارج از 

باشد. کلیه لوله کشی های خطوط آب خام و تصفیه شده در محدوده داخل سوله از فلنج خروجی پمه های آب خام تا 

 در نظر گرفته شود. SS316ال و خطوط فشار با UPVCبرای خطوط فشار پائین  ROفلنج خروجی سیستم 

صب پمه ها .15 صف یجهت ن شراFeed Pumpخانه ) هیخوراک ت ستخراج از مخزن موجود مشخص  طی(، محل و  ا

 شود؟ یبرق چگونه انجام م نیاتاقک پمه خانه وجود دارد؟ تام ایگردد. آ

سخ : شد.   پا برآورد های خود تمهیدات الزم  مناقصه گران می بایست در طراحی وخیر، جانمائی به عهده پیمانکار می با

 .جهت حفاظت پمه ها از گرد و غبار، تابش آفتاب و بارندگی را به عمل آورند

 

 ردیبه آب خام در محل مخزن آب خام قبل از ورود به مخزن انجام گ تیپوکلریه قیگردد جهت تز یم شنهادیپ .16

 گردد. نیتا زمان تماس کلر با آب در محل مخزن آب خام تام

سخ : ضیلی انجام  پا صوص در مرحله طراحی تف صمیم گیری در این خ شد. ت صه می با خارج از محدوده مباحث فنی مناق

 خواهد شد.

ستفاده از ه یبجا یسهولت در بهره بردار لیگردد به دل یم شنهادیپ .17 س تیکلر پویا ستق میکل به نفر  مایکه م

 کسریبه مخزن م ازیمورد ن زانیاز م شتریرا ب تیکلرپویپودر ه زانیبهره بردار م کهیدارد)در صورت ازیبهره بردار ن

ضافه نما ستگاه  یدر ورود دیا شکل ز ROد شت و ن میواهکلر را خ یادیم شد و هز یبه حذف آن م ازیدا  نهیبا

 نیمشکالت ا گریاز د زیشده در مخزن محلول ن لیدهد  ضمنا رسوبات تشک یم شیافزا زیرا ن یبهره بردار یها

شد(از آب ژاول)ه یم ستمیس ستفاده گردد تا از هز میسد تیکلر پویبا شود.  یبهره بردار یها نهی( ا سته  کا

 باشد. یدوز آن مشخص م زانیو م هیته یحتبه را میسد تیپوکلریه

در این مرحله پیمانکاران می بایست قیمت پکیج با خارج از محدوده مباحث فنی مناقصه می باشد. در عین حال  پاسخ :

قابلیت تزریق هر دو نوع کلر را با ظرفیت اسبببتاندارد برآورد نمایند. تزریق نوع کلر تزریقی )هیپوکریت یا آب ژاول( در 

 برنده مناقصه نهائی می گردد. EPCمرحله طراحی تفضیلی با پیمانکار 

 رد؟یگیپروژه قرار م نیا اریمناسب در اخت ریاسپ دریخانه، ف هیبرق تصف نیجهت تام

سخ : سپیر در اختیار پا صورت نیاز فیدر ا صرفی مورد نیاز پروژه فیدر و یا در  قرار  بله، تامین برق پروژه با توجه به توان م

 می گیرد.

 

 در محل وجود دارد؟ قیبرق و ابزار دق یامکان استفاده از ترنچ ها .18
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در محل موجود نمی باشد، مناقصه گران می بایست به اندازه متراژ مشخص شده، تمهیدات مسیر سازی را  پاسخ :

  در نظر بگیرند.

 

 کنترل، در محل در دسترس است؟ ستمیس یبرا UPS ایآ .19

نمی باشد. در صورت نیاز در مرحله طراحی تفضیلی تصمیم گیری  UPSدر مرحله مناقصه نیازی به برآورد  پاسخ :

 خواهد شد.

 در اتاقک وجود دارد؟ نگیجیتلفن و پ رآالرم،یفا ستمیبه س ازین .20

 پاسخ : خیر

 مجموعه وجود دارد؟ یکنترل به کنترل اصل ستمیبه اتصال س ازین .21

 تفضیلی تصمیم گیری خواهد شد.، در صورت نیاز پس از تعیین برنده مناقصه، در طراحی پاسخ : خیر

ضع .22 ست با توجه به و شمند ا شرا تیخواه صاد طیبازار و  صورت امکان زمان تحو ،یاقت صه و  لیدر  سناد مناق ا

 .دیده شیطرح را افزا یاجرا یبازه زمان نیهمچن

 پاسخ : در خصوص زمان تمدید به اطالعیه های منتشره در سایت مراجعه شود.

 +k   ی یونها ارائه نشببده اسببت. در آنالیز ارائه شببده پارامترهای نظیر کامل برای کلیه آنالیز آب خام به صببورت .23

،4
+NH ،  + Na،Sr  و Ba  3 و

-Hco ،3ND ، 4
-2so  2 وsio  ارائه نشده است که برای طراحی دقیق سیستمRO  نیاز ،

 به وجود این پارامترها می باشد.

پاسببخ : مناقصببه گران موظف هسببتند در این مرحله با توجه به تجربیات پلنت های مشببابه و در نظر گرفتن 

مناقصببه پس از ابالق قرارداد و پیش از طراحی تفضببیلی  EPCضببرایب الزم برآورد خود را انجام دهند. برنده 

 موظف است آنالیز کاملی از کلیه پارامتر های الزم به انجام رساند و آنالیز جدید را معیار طراحی خود قرار دهد.

ستم پیش  .24 سی صحیح  ست. لذا به منظور انتخاب  شده ا سطحی یا ... ( ذکر ن شهری ، چاه ،  شا آب خام )آب  من

صفیه، نی شتن منبع آب خام وجود دارد. همچنین نتایج پارامترهای ت در   COD  ،5BOD  ،Oil & Greaseاز به دا

 آب خام ضروری می باشد.

منشبباآ آب خام، آب تصببفیه شببده خلیج فارس انتقال یافته به مجتمع می باشببد. با توجه به تجربیات  پاسببخ :

صه گران  شخص  ROده مجاز به یک پلنت مقادیر آلودگی های بیولوژیکی در محدو EPCمناق صفیه م با پیش ت

سناد فنی در نظر گرفته ست این موارد در مرحله طراحی تفضیلی توسط برنده مناقصه  شده در ا شود. بدیهی ا

 آزمایش و در صورت نیاز به تغییر پیش تصفیه مطابق روال تعیین شده در قرارداد انجام خواهد شد.
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ائه نشده است. در این صورت امکان یکسان سازی پیشنهادها وجود ندارد و هیچ وندور لیستی برای تجهیزات ار .25

باشد، لذا خواهشمند است برندهای مختلف دارای کیفیت های بسیار متفاوت و با قیمت های بسیار متفاوت می

 گذار ارائه گردد.وندور لیست برای تجهیزات از سوی مناقصه

لیست نهائی در سایت بارگذاری می گردد تا مرجع برآورد مناقصه گران با توجه به تمدید مناقصه وندور  پاسخ :

 باشد.

 آیا پمه فشار قوی نیاز به رزرو دارد ؟ .26

 پاسخ : بله مطابق با اسناد مناقصه، برای کلیه پمه های دائم کار می بایست رزرو در نظر گرفته شود.

تصببفیه شببده نسبببت به سببالن محل  و همچنین مخزن آب ROاختالف ارتفاع بین مخزن آب خام تا سببالن  .27

و آب تصفیه شده تا  ROچند متر است؟ مسیر لوله کشی از مخزن آب خام تا محببببببببل نصب  ROقرارگیری 

بورتی می باشد ؟ آب لوله کشی به صورت  ب بزن آب تصفیه شده، به چه ص ب خواهد بود ؟  Under Groundمخ

سفالت  سیر، آ سیر آیا معارض وجود دارد؟ آیا م ست  در طول م شمند ا ست ؟ خواه  Generalشده یا خاکی ا

Layout  مربوط به محل اجرای پروژه که در آن مخازن ذخیره ، محل اجرایRO  و مسیرهای لوله کشی مشخص

 در اختیار شرکت ها قرار داده شود . DWGشده است به صورت فایل 

 که در سایت بارگذاری خواهد گردید. "  General Layout"رجوع شود به نقشه  پاسخ :

 

کشببی های آب خام ، تصببفیه شببده ، ریجکت ، ( مربوط به ایسببتگاه پمپاژ ، لولهCivil آیا فعالیت های عمرانی ) .28

 به عهده ی پیمانکار است ؟ ROسالن نصب 

پیمانکار "بوده و کلیه فعالیت های عمرانی در اسببکوه های کاری مشببخص شببده بر عهده  EPCپروژه  پاسببخ :

 می باشد. "برنده مناقصه

 

برای انتقال کابل برق آیا سببینی کابل با ظرفیت خالی وجود دارد ؟ خواهشببمند اسببت نحوه ی انتقال کابل ،  .29

 توضیح داده شود.

مناسب را در نظر  لوله کاندوئیت "اسناد مناقصه"در  مناقصه گران موظف هستند به طول مشخص شده پاسخ :

شود. پس از تعیین  بگیرند. صه گر در نظر گرفته  سط مناق سازی برق تو سیر همچنین تمام تمهیدات جهت م

 برنده مناقصه در مرحله طراحی تفضیلی توسط پیمانکار بررسی می شود.
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پایین آب  TDSدرصببد( و  85آنالیز آب خام ورودی کامل نیسببت و با توجه به ریکاوری نسبببتا باالی مورد نیاز ) .30

محصول مورد نیاز، الزم است طراحی دقیق واحد انجام پذیرد. لطفا آنالیز کامل آب خام  ورودی به شرح ذیل را 

 ارسال نمایید:

ستند در این مرحله ب صه گران موظف ه سخ : مناق ضرایب الزم پا شابه و در نظر گرفتن  ا توجه به تجربیات پلنت های م

برنده مناقصه پس از ابالق قرارداد و پیش از طراحی تفضیلی موظف است آنالیز  EPCبرآورد خود را انجام دهند. پیمانکار 

 .کاملی از کلیه پارامتر های الزم به انجام رساند و آنالیز جدید را معیار طراحی خود قرار دهد

 

Item Value Unit Item Value Unit 

TDS  ppm PO4 -³  ppm 

Conductivity  µS/cm HCO3
-  ppm 

Permanent 

Hardness 
 

ppm as 

CaCO3 
CO3 -²  ppm 

Temp. Hardness  
ppm as 

CaCO3 
NO3

-  ppm 

Total Hardness  
ppm as 

CaCO3 
NO2  ppm 

Total Alkalinity   Cl-  ppm 

Turbidity  NTU SiO2  ppm 

NH4
+  ppm Sulfate  ppm 

Na+  ppm Sulfite  ppm 

K+  ppm    

Mg +²  ppm    

Ca +²  ppm    

 

می باشد  2000ppmدر حدود  TDSمیزان  EC 3700اعالم شده همخوانی ندارد. بعنوان مثال با  ECو TDSمیزان  .31

صورتیکه آنالیز آب خام ورودی مطابق بند  2400ppmکه  سازی نمایید. البته در  شفاف  ست. لطفا  شده ا اعالم 

 اعالم شود، این مورد مرتفع خواهد شد. باال
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پاسخ : مقادیر ذکر شده توسط آزمایشگاه مرجع و معتبر محیط زیست انجام شده و در کلیه مراحل مناقصه مورد استناد 

همواره ثابت نمی باشد. در کلیه موارد مشابه در اسناد  TDSو  ECست به لحاظ فنی رابطه بین خواهد بود. الزم به ذکر ا

 هر کدام از اعداد که باالتر باشند مرجع تصمیم گیری، قضاوت مهندسی و محاسبات می باشد.

 

و میزان سببختی همگی بر حسببب  Ca, Mgبا توجه به مقادیر اعالم شببده اینگونه اسببتنباط می شببود که مقدار  .32

CaCo3 .اعالم شده است. لطفا تایید نمایید 

 پاسخ : خیر تائید نمی شود. 

 

اعالم شده است که به نظر اشتباه است و باید  C°180در دمای  20ppmمحصول خروجی مورد نیاز  TDSمیزان  .33

م شبببده اسبببت. لطفا در این اعال C°25-10باشبببد زیرا در جدول آنالیزآب ورودی محدوده دما  C°30در دمای 

 خصوص شفاف سازی نمایید.

درجه سانتی گراد و در  30تا  10بدیهی است که کلیه مناقصه گران می بایست شرایط گارانتی را در رنج دمائی پاسخ : 

در دمای  ROدر خروجی  TDSسببال( لحاظ نمایند. بدیهی اسببت که باالترین میزان  3طول دوره بهره برداری )حداقل 

شد که نمونه 30 شده به روش آزمایش باقیمانده تبخیر در  ROخروجی  درجه می با سانتی 180"در دمای یاد   "درجه 

 گراد اندازه گیری خواهد شد.

 

لطفا میزان دوز تزریق کلر )هیپوکلریت سبببدیم( در ورودی مخزن اب خام و میزان کلر آزاد باقیمانده که به  .34

منتقل می شببود را اعالم نمایید. درصببورتیکه میزان کلر آزاد باقیمانده مشببخص نیسببت فقط  ROسببمت واحد 

 میزان تزریق آن را اعالم نمایید.

سخ :  شود. بدیهی پا ستاندارد ها یا هندبوک های معتبر انجام  طراحی پکیج تزریق با حداکثر میزان کلر باقیمانده طبق ا

برنده مناقصه خواسته  EPCبه صورت دقیق از پیمانکار  "طراحی تفضیلی"حله است محاسبات مرتبط با دوز ترزیق در مر

 خواهد شد.

 

سانتی 30تا  10دمای آب خام ورودی،  .35 ست طراحی در دمای درجه  ست. الزم به ذکر ا  10گراد اعالم گردیده ا

توجهی شده و هزینه قابل کند که باعث افزایشبار در ممبران ها ایجاد می 23گراد، فشاری بالغ بر درجه سانتی

 15و قطعات با رنج فشبباری باالتر خواهد بود و در صببورت طراحی در  450psiملزم به اسببتفاده از وسببل های 
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اجرا خواهد بود و در ، قابل300psiبار رسببیده که با اتصبباالت و قطعات  5/18گراد، این فشببار به درجه سببانتی

افت دبی را در بر خواهد  %15گراد کاهش یابد، حداکثر انتیدرجه سبب 10صببورت این حالت، اگر دمای آب به 

 درجه سانتیگراد، دبی موردنظر قابل تأمین خواهد بود. 15داشت و باالی 

شده در  شرایط گارنتی کمی و کیفی آب تولیدی ذکر  سخ: پیمانکار موظف  صه"پا سناد مناق  10را در دمای  "ا

 درجه سانتی گراد را رعایت نماید. 30الی 

 

 مورد تأیید کارفرما را اعالم فرمایید. Vendor listواهشمند است خ .36

 وندولیست متعاقبا در سایت باگذاری خواهد گردید.پاسخ : 

 
شنده، و نگهداری  .37 ست عملکرد در محل فرو سل ها و انجام ت با توجه به عدم امکان تعبیه ممبران ها در داخل و

 موردنظر کارفرما در محل فروشنده را اعالم فرمایید.ها در داخل دستگاه، لطفاً طریقه تست آن

سخ :  ست، همچنین پا سایت کارفرما الزامی ا سال به  سرتیفیکیت معتبر پیش از ار صوص ممبران ها ارائه  در خ

پرفورمنس تسببت ممبران ها با توجه به طراحی صببورت گرفته و شببرایط عملیاتی در محل پروژه و در فاز راه 

 مانکار است )مطابق شرایط گارانتی(.اندازی بر عهده ی پی

 

 ابعاد، حجم و جنس تانک آب خام، آب تولید و آب ریجکت را اعالم فرمایید. .38

پاسخ: با توجه به زمان محدود اجرای کار، مخازن از محدوده کاری کارفرما خارج و در محدوده کاری پیمانکاران 

ان ماند اعالم شببده در ذیل را در طراحی و برآورد قرار می گیرد. لذا کلیه مناقصببه گران می بایسببت حداقل زم

های خود در طراحی مخازن مدنظر قرار دهند. همچنین پیمانکار باید تمهیدات الزم جهت نگهداری از مخازن 

 (مخزن در برابر نور خورشیدرا باید در نظر بگیرد )جهت جلوگیری از دفورمه شدن یا حفاظت از 

 

 ساعت 2مخزن آب خام : 

 ساعت 2تولید :  مخزن آب

 ساعت 2مخزن پساب : 

 

 تا تانک آب ریجکت نامشخص است، لطفاً جهت محاسبه هزینه اعالم فرمایید. ROفاصله  .39

  تهیه مخزن و الیوت به عهده پیمانکار می باشد.پاسخ : 
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سایز لوله .40 سبه  شار پمهلطفاً جهت محا سبه ف شی و محا صلهک شه و اختالف ارتفاع فا سبت به ارائه نق های ها، ن

متر(، مخزن آب تولید تا محل مصرف  200تا مخزن آب تولید ) ROمترRO (200  ،)اعالمی تانک آب ورودی تا 

کشببی موردنظر متر(، اقدام فرمایید ضببمناً جنس لوله 900متر( و مخزن آب ریجکت تا محل مصببرف ) 350)

 کارفرما در هر بخش نیز اعالم گردد.

برای خطوط  PE 100متریال جانمایی مخازن به عهده پیمانکار برنده در مناقصه می باشد. لوله پلی اتیلن با پاسخ : 

 در نظر گرفته شود. دفنی

شیمیایی  .41 صوص تزریق مواد  شده بود  Biocideلطفاً در خ ضیح فرمایید. این مورد در بخش اولیه مدارک، قید تو

 ولی در ریز قطعات درخواستی، وجود نداشت.

مناقصه گران می بایست قیمت پکیج تزریق بایوساید را مطابق تجربیات خود از اجرای پروژه های مشابه، در پاسخ : 

ضیلی  صات دقیق پکیج تزریق در مرحله طراحی تف شخ ست م ست قیمت خود در نظر بگیرند بدیهی ا شک جدول 

 طراحی می گردد. "برنده مناقصه EPCپیمانکار "توسط 

 
 درخواستی در خط آب تولید قرار گیرد؟ دارای چه مشخصه و جنسی باشد؟ UVآیا  .42

سخ :  ستم پا ستم  UVسی سی ستیل و از وندور های مورد تائید کارفرما تهیه گردد.  ست از جنس ا روی  UVمی بای

و با  برای تکمیل فرآیند جلوگیری از رشبببد میکروبی )عالوه بر تزریق کلر(  ورودی به ممبران هادر  خط آب خام

 طراحی و جانمایی گردد. ROظرفیت آب خام ورودی به سیستم 

 
متری، اختالف ارتفاع، محل تعبیه و  500، غیر از فاصببله طولی ROمتر کابل رسببانی واحد  500در خصببوص  .43

 ساپورت گذاری و سایز کابل و استاندارد موردنظر را اعالم فرمایید.

شخص  ستند به طول م صه گران موظف ه سخ : مناق صه"شده در پا سناد مناق سازی  "ا سیر  تمهیدات الزم جهت م

 را در نظر بگیرند. کابل

 
شببده اسببت ولی ارتفاع مدنظر، اعالم نگردیده اسببت و مرقوم فرمایید که فونداسببیون و ارائه 25*12ابعاد اتاقک  .44

 کف سازی و ترنچ های لوله و برق و ساپورت گذاری با کارفرما است یا پیمانکار؟

سخ : سوله )دیواره(  پا شده  6ارتفاع مفید  شود. اجرای کلیه عملیات یاد  محدوده مورد نظر )متر در نظر گرفته 

  با پیمانکار می باشد.( کف سازی صنعتی به عهده کارفرما می باشد
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سنج اولیه در قبل از در مدارک ارائه .45 صحبت از کلر  Sandشده، کلر  ست کرده بودند ولی درجایی دیگر  درخوا

 باشد؟متر، نیازی به کلر سنج ثانویه می ORPهم شده بود. آیا با توجه به وجود  GACسنج ثانویه بعد از 

ود در یا کلر سنج را جهت حفاظت از ممبران ها در طراحی خ ORP مناقصه گر می بایست سیستم های پاسخ :

 نظر بگیرد.

 
 استفاده گردد؟ VFDکافی است یا حتماً از  HPPتعبیه سافت استارتر برای  .46

 به تنهایی کفایت می کند. VFDاستفاده از  پاسخ :

 
باشبد. به دلیل کامل نبودن آنالیز فیزیکی و شبیمیایی آب، قابلیت محاسببه دقیق و حداکثر ریکاوری مجاز نمی .47

سبه حداکثر مجاز ریکاوری، میزان لذا باید آنالیز آب کامل طبق موارد پیوست، انج ام گردد تا بتوان در کنار محا

 دوز و نوع آنتی اسکالنت را نیز مشخص نمود.

و در نظر گرفتن ضرایب  "تجربیات پلنت های مشابه"پاسخ : مناقصه گران موظف هستند در این مرحله با توجه به 

پس از ابالق قرارداد و پیش از طراحی تفضببیلی موظف  برنده مناقصببه EPCالزم برآورد خود را انجام دهند. پیمانکار 

 است آنالیز کاملی از کلیه پارامتر های الزم به انجام رساند و آنالیز جدید را معیار طراحی خود قرار دهد.

 

48. CIP مترمکعب بر ساعت جداگانه باشد یا به صورت مشترک؟ 45شده برای هر واحد ارائه 

 و فالشینگ به صورت مجزا از هم در نظر گرفته شده و برای هر دو ترین مشترک باشند. CIPسیستم  پاسخ :

 
 به صورت سلولی در کنار دستگاه تعبیه گردد یا به صورت مجزا در اتاق کنترل؟ ROهای هر واحد تابلو برق .49

 در نظر گرفته شود. ROبه صورت سلولی در کنار هر یک از سیستم های  پاسخ :

 
های بین مخازن نیاز به ارائه نقشببه مورد تأیید کارفرما کشببیگذاری، سبباپورت گذاری، لولههزینه لولهمحاسبببه  .50

 باشد؟ها به صورت دفنی مورد تأیید کارفرما میکشیگذاری و کابلدارد. ضمناً آیا لوله

اما اجرای لوله کشی به   .باید تمهدات الزم یه اندازه متراژ مشخص شده دیده شودکابل کشی ها در خصوص  پاسخ :

 صورت دفنی مورد تائید است.

 

سرعت خطی حدود  106با توجه به حجم ورودی آب به میزان  .51 ساعت و با در نظر گرفتن  متر  16مترمکعب بر 

 5/1واحد فیلتر شبنی عمودی به قطر  4متر یا  2بر سباعت، نیاز به دو واحد فیلتر شبنی عمودی به قطر حدود 

سطح مقطع حدود متر یا دو واحد فیل شنی افقی با  ست  5/3تر   FRPمترمربعی خواهد بود که با توجه به درخوا
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کیفیت ایرانی ای از هیچ برند معتبری در ایران وجود ندارد و باید از محصبببوالت بیها، هیچ موجودیبودن آن

ده نمود و یا با در نظر یا استیل ضد زنگ برای فیلتر شنی، کربن و میکرو فیلتر استفا ST37موجود و یا از جنس 

 ماهه، اقدام به تأمین خارجی آن کرد. 4-5گرفتن زمان 

 بر عهده مناقصه گر می باشد. "اسناد مناقصه"برآورد این بخش مطابق با مشخصات ذکر شده درخواستی در 

با کیفیت مناسب، فیلتر های  FRPخاطر نشان می سازد با توجه به محدودیت زمانی و عدم موجودی فیلترهای 

 ذیل مورد تایید می باشد:

 فیلتر کربن استیل با مشخصات ذیل:

  ساخت بر اساس استانداردASME Section VIII  

  عدسیElliptical 

  سند بالست داخل و خارج با استانداردSA 2 ½ 

  ضخامت حداقل ضخامت حد 240سه الیه رنگ داخل به  سه الیه رنگ خارج به   180اقل میکرون و 

 میکرون

  تستRT 

 هیدرو تست 

شرکت را معرفی و چنانچه  ست  شرکت دیگری واگذار نماید می بای شنی را به  ساخت فیلترهای  صه  پیمانکار برنده مناق

 تائیدیه الزم را  از کارفرما بگیرد. 

           

 
در آب خام  یکیولوژیمشکل ب رسدی، به نظر مUVو استفاده از دستگاه  ییایمیش یها نگیبا توجه به اعالم دوز .52

 اب ارسال گردد. یکیولوزیب زیانال زیکامل اب و ن زیوجود دارد. خواهشمند است انال

ارائه گردد، استفاده و  ستیبا یدر مرحله مناقصه م UV ستمیس متیذکر شده ق "اسناد مناقصه"چنانچه در پاسخ: 

 UVسیستم  خواهد شد. تیوضع نییبا برنده مناقصه تع یلیتفض یدر مرحله طراح UV ستمیعدم استفاده از س ای

و با  ورودی به ممبران ها )عالوه بر تزریق کلر(  برای تکمیل فرآیند جلوگیری از رشبببد میکروبی روی خط آب خام

 طراحی و جانمایی گردد. ROظرفیت آب خام ورودی به سیستم 

 

 ازیخانه اجرا شود تا ن هیاب در کنار تصف دیمخازن تول، RO یاب خروج نییشود با توجه به فشار پا یم شنهادیپ .53

 نباشد. دیخانه به مخزن تول هیانتقال تصف دیبه پمه اسک

اسببکوه کاری پیمانکار قرار گیرد لذا جانمائی و انتقال آب به با توجه به اینکه مقرر گردید تمامی مخازن در پاسببخ: 

 عهده پیمانکار برنده در مناقصه می باشد.
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ستم نمکمنظور طراحی دقیقبه  .54 سی ست تا آنالیز دقیقتر  شیمیایی و زدایی الزم ا تر آب خام )آنالیز فیزیکی، 

 بیولوژیکی( توسط کارفرما ارائه گردد.

پاسببخ : مناقصببه گران موظف هسببتند در این مرحله با توجه به تجربیات پلنت های مشببابه و در نظر گرفتن 

مناقصببه پس از ابالق قرارداد و پیش از طراحی تفضببیلی  EPCهند. برنده ضببرایب الزم برآورد خود را انجام د

 موظف است آنالیز کاملی از کلیه پارامتر های الزم به انجام رساند و آنالیز جدید را معیار طراحی خود قرار دهد.

 

تک  RO با طراحی سیستم TDS<20 mg/lآب خام ارائه شده در اسناد، حصول  TDSبا توجه به بدترین شرایط  .55

سه در طول مدت بهره شد. لذا کارفرما میبرداری امکان پذیر نمیپا سانی در با ست مراتب الزم جهت اطالع ر بای

 این خصوص را به صورت رسمی اعالم نماید.

اسناد "برنده مناقصه، موظف است، شرایط گارنتی کمی و کیفی آب تولیدی ذکر شده در  EPCپاسخ: پیمانکار 

 درجه سانتی گراد را رعایت نماید. 30الی  10ای را در دم "مناقصه

 

با توجه به عملیات عمرانی مورد درخواسبببت کارفرما، مطالعات خاک محل اجرای پروژه به منظور محاسببببه  .56

 بایست توسط کارفرما ارائه گردد.استحکام سازی و ساخت فونداسیون می

توسبببط کارفرما انجام می شبببود ولی دیگر عملیات های عمرانی مورد نیاز به عهده  ROپیوینگ محدوده پاسبببخ: 

 پیمانکار است.

 

 بایست وندور لیست مورد تایید را ارائه نماید.ها، کارفرما میسازی قیمتبه منظور یکسان .57

 .در سایت شرکت بارگذاری گردیده است پاسخ:

 

ضعیت تجهیزات رزرو، قطعات یکارفرما می .58 ست و ستم را به بای سی صرفی مورد نیاز  شیمیایی و م دکی و مواد 

 صورت شفاف مشخص نماید. 

قید شده است، برای کلیه پمه های دائم کار می بایست رزرو در نظر گرفته  "اسناد مناقصه"پاسخ: چنانچه در 

صورت جداگانه ار شنهاد قیمت به  شته اما در پی شیمیایی تاثیری در قیمت کل ندا ائه گردد. شود. قیمت مواد 

مواد شیمیایی مورد نیاز در اسناد مناقصه ذکر گردیده اما تعیین نوع ماده شیمیایی بر اساس تجربیات مشابه و 

 ( برنده مناقصه می باشد.EPCاستانداردها بر عهده پیمانکار )
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شخص گردکارفرما می .59 شفاف م صورت  ستگاه به  صب د شرایط انتقال برق از فیدر موجود تا محل ن ست  د. بای

 ها و غیره( )سینی کابل

مناسب را در نظر  لوله کاندوئیت  "اسناد مناقصه"مناقصه گران موظف هستند به طول مشخص شده در پاسخ: 

تمامی تمهیدات جهت انتقال برق به عهده پیمانکار می باشببد که در مرحله طراحی تفضببیلی باید تمام  بگیرند.

 موارد را لحاظ کند.

 

 بایست به صورت شفاف مشخص گردد.مخازن موجود کارفرما میوضعیت و اطالعات  .60

با توجه به زمان محدود اجرای کار، مخازن از محدوده کاری کارفرما خارج و در محدوده کاری پیمانکاران  پاسخ:

قرار می گیرد. لذا کلیه مناقصببه گران می بایسببت حداقل زمان ماند اعالم شببده در ذیل را در طراحی و برآورد 

همچنین پیمانکار باید تمهیدات الزم جهت نگهداری از مخازن  خود در طراحی مخازن مدنظر قرار دهند.های 

 (نور خورشیدرا باید در نظر بگیرد )جهت جلوگیری از دفورمه شدن یا حفاظت از 

 

 ساعت 2مخزن آب خام : 

 ساعت 2مخزن آب تولید : 

 ساعت 2مخزن پساب : 

 

 بایست ارائه گردد. نقشه جانمایی محل احداث تاسیسات در مجموعه کارفرما می .61

 در سایت بارگذاری گردیده است. پاسخ:

 

، اسببتفاده از مخازن کربن FRPبرداری و تعمیرات و نگهداری مخازن  با توجه به مشببکالت موجود در زمان بهره .62

نظر کارفرما در این خصوص به طور شفاف مشخص  گردد. لطفااستیل با پوشش مقاوم به خوردگی پیشنهاد می

 گردد.

ستی در  پاسخ: سناد مناقصه"برآورد این بخش مطابق با مشخصات ذکر شده درخوا بر عهده مناقصه گر می  "ا

 باشد.

 

زدایی نیاز اسبببت تا اطالعات تکمیلی نظیر مدت زمان در مدار بودن به منظور طراحی فرایند سبببیسبببتم نمک .63

 و ظرفیت اسمی و غیره توسط کارفرما ارائه گردد. سیستم، ظرفت کاری

ستم سی ست  ست ظرفیت مورد درخوا شده ا صه اعالم  سناد مناق سخ: چنانچه در ا متر مکعب  90 حداقل پا

ساعت  شد. همچنین پیمانکار )آب تولیدی( بر شرایط گارنتی کمی و  EPCمی با ست،  صه، موظف ا برنده مناق

 درجه سانتی گراد، رعایت نماید.  30الی  10را در دمای  "مناقصهاسناد "کیفی آب تولیدی ذکر شده در 
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متر، کدورت سنج و غیره در SDIزدایی مانند کبرداری سیستم نمتجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در زمان بهره .64

 .اسناد اشاره نشده است. در صورت نیاز لیست تجهیزات مربوطه میبایست توسط کارفرما ارائه گردد

. در این مناقصببه آزمایشببگاه و تجهیزات آزمایشببگاهی مورد نیاز نمی باشببد. "اسببناد مناقصببه"د به رجوع شببو

 آنالیزرهای آنالین نیز در محدوده مشخص شده در اسناد مورد درخواست می باشد.

 

مانده نموده است. با توجه به گیری کلر باقیمانده، کارفرما درخواست تجهیز اندازهگیری کلر باقیبه منظور اندازه .65

 باشد؟مانده مورد تایید کارفرما میگیری کلرباقیمتر جهت اندازه ORPاین موضوع استفاده از تجهیز 

حفاظت از ممبران ها در طراحی خود در یا کلر سنج را جهت  ORP مناقصه گر می بایست یکی سیستم های

 نظر بگیرد.

 

 

 

لطفا ماهیت و منبع آب ورودی مشببخص شببود. با توجه به تامین مقادیر یونهای اعالم شببده در خروجی، لطفا  .66

در جریان ورودی مشخص گردد تا پیش  BODو  CODمقادیر این پارامترها از جمله: سیلیس، آهن، سولفات و 

 تصفیه مناسبی برای حذف آنها در نظر گرفت.

صه گران  شد. با توجه به تجربیات مناق شده خلیج فارس انتقال یافته به مجتمع می با صفیه  شاآ آب خام، آب ت من

EPC  مقادیر آلودگی های بیولوژیکی در محدوده مجاز به یک پلنتRO شده د شخص  صفیه م سناد با پیش ت ر ا

شببود. بدیهی اسببت این موارد در مرحله طراحی تفضببیلی توسببط برنده مناقصببه آزمایش و در  فنی در نظر گرفته

 صورت نیاز به تغییر پیش تصفیه مطابق روال تعیین شده در قرارداد انجام خواهد شد.

 

متر به  350فاصببله  متر و انتقال آن از این مخزن تا 200حدود  ROدر اسببناد فاصببله مخزن پرمیت تا سببوله  .67

ست اعالم فرمایید فقط پایپینگ بخش  ست، خواهشمند ا متر به عهده  350عهده پیمانکار در نظر گرفته شده ا

صول در  صورت آب مح ست؟ در این ست یا پمپاژ از مخزن نگهداری آب پرمیت نیز به عهده پیمانکار ا پیمانکار ا

 چه فشاری باید تحویل کارفرما محترم شود؟

 احداث ایستگاه های پمپاژ تماما بر عهده پیمانکار است. "سناد مناقصها"مطابق 
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سوله  .68 صله مخزن ریجکت تا  ست؟ همچنین فقط پایپینگ به میزان  ROفا متر از مخزن ریجکت  900چند متر ا

متر نیز به عهده پیمانکار می  900به عهده پیمانکار اسببت یا پمپاژ آب ریجکت نیز از مخزن ریجکت تا فاصببله 

 باشد؟ در اینصورت فشار تحویلی آب ریجکت چه مقدار باید باشد؟

مخازن و ایستگاه های پمپاژ مربوطه در محدوده مشخص شده نقشه می بایست جانمائی گردد. پمپاژ آب از مخزن 

بار برای  4د. حداقل فشببار متری بر عهده پیمانکار می باشبب 900آب ریجتکی تا محل تخلیه پسبباب ها در فاصببله 

 کلیه پمه های انتقال آب و پساب در نظر گرفته شود.

در صورت امکان مشخصات مورد تائید برای آب ریجکت مشخص شود. از آب ریجکت برای چه موردی استفاده  .69

 خواهدشد؟ آیا نیاز هست آب ریجکت تصفیه شود؟ 

فت، در پذیرش طرح ها با نرخ ریکاوری باالتر پسببباب به حوضبببچه تبخیری موجود در سبببایت انتقال خواهد یا

محدودیتی وجود ندارد، منوط بر اینکه بهره وری در میزان انرژی مصرفی در نرخ های باالتر ریکاوری در نظر گرفته 

 شده باشد.

و انتقال آب وروودی، آب پرمیت و اب ریجکت، مسبببیر پایپینگ مشبببخص شبببود،  PIPINGبا توجه به انجام  .70

عارضبی در مسبیر وجود دارد؟ خطوط انتقال باید از روی زمین یا از زیر زمین باشبد؟ موارد مورد همچنین آیا م

 نظر کارفرمای محترم لطفا اعالم گردد؟ 

سیر پایپینگ  شودم صه تعیین می  سط برنده مناق ضیلی تو صه". مطابق در طراحی تف سناد مناق پایپینگ می  "ا

 بایست به صورت دفنی اجرا گردد.

ست  General arrangementجهت تهیه مدرک  Site plantلطفا مدرک  .71 شمند ا شود. همچنین خواه سال  ار

Battery LIMIT .ها مشخص گردد 

 مراجعه شود به نقشه جانمایی بارگذاری شده در وبسایت.

 به عهده پیمانکار است؟ utilityآیا تامین هوای ابزاردقیق و موارد  .72

 می باشد. تامین هوای ابزار دقیق بر عهده پیمانکار

 باشد؟ APIلطفا استاندارد تجهیزات مانند پمه های سانتریفیوژ، دوزینگ و ... مشخص شود، آیا نیازاست  .73

ست برآوردهای خود را با توجه وندورهای مورد تائید کارفرما انجام دهند.  صه گران حتما می بای صه گران مناق مناق

 از وندورهای مورد تائید کارفرما نیز می باشند. APIهمچنین مجاز به استفاده از پمه ها با استاندارد 

 مورد تائید کارفرما ارسال گردد. vendor listلطفا در صورت وجود  .74
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 در وبسایت بارگذاری گردیده است. "وندور لیست مورد تائید"

با توجه به حجم کار، میزان دو ماه برای انجام پروژه کم اسببت در صببورت امکان خواهشببمند اسببت مدت زمان  .75

 نجام پروژه افزایش یابد.ا

 مدت زمان اجرای پروژه محدود به میزان تعیین شده در اسناد مناقصه می باشد.

 مورد قبول کارفرما ارسال گردد. PMSلطفا در صورت وجود مدرک  .76

 "طراحی تفضیلی"در مرحله  PMSمشخصات متریال اجرای پایپینگ در اسناد فنی مشخص شده است. مدرک 

 برنده مناقصه نهائی می گردد. EPCبا پیمانکار 

 

 آیا نیاز به اتاق برق و کنترل )استقرار اپراتور( داخل پکیج می باشد یا خیر؟ .77

 اتاق اپراتوری مورد درخواست نمی باشد.

 مشخصات فنی تجهیزات برقی ارائه گردد. .78

صات فنی شخ صه در  م صه"تجهیزات برقی در مرحله مناق سناد مناق ست. همچنین ابهامات در  "ا ارائه گردیده ا

این خصوص در بخش پاسخ به سواالت مناقصه گران شفاف سازی گردیده است. جزئیات بیشتر در این خصوص 

 برنده مناقصه نهائی می گردد. EPCبا پیمانکار  "طراحی تفضیلی"در مرحله 

سببیسببتم های جریان ضببعیف کدام سببیسببتمها باید لحاظ گردد؟ ) سببیسببسببتم تلفن و درصببورت نیاز به  .79

 ، اعالم حریق( : CCTVپیجینگ،

 ، اعالم حریق، نیازی نمی باشد. CCTVذکر گردیده به سیسستم تلفن و پیجینگ، "اسناد مناقصه"چنانچه در 

 پلنت مورد مناقصه مشخص گردد. Area Classificationسطح  .80

EUROPEAN IEC CLASIFICATION: ZONE 22 (DUST) .در نظر گرفته شود 

 مشخصات فنی کابل های برق ارائه شود. .81

در مرحله مناقصه از برند های معرفی شده توسط کارفرما با توجه به تجربه پلنت های موفق مشابه در نظر گرفته 

صوص در مرحله  شتر در این خ ضیلی"شود. جزئیات بی صه نهائی می برند EPCبا پیمانکار  "طراحی تف ه مناق

 گردد.

 لطفا نوع تابلو ) فیکس یا کشویی ( مشخص شود. .82
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 فیکس در نظر گرفته شود.

 اطالعات فیدر باالدست ) قدرت و زمان اتصال کوتاه (جهت طراحی و سایزینگ تجهیزات مشخص گردد. .83

 EPCبا پیمانکار  "طراحی تفضببیلی"مشببخصببات فیدر باال دسببت پس از برآورد دقیق برق مصببرفی در مرحله 

 برنده مناقصه نهائی می گردد.

 محل تحویل و مشخصات فیدر ورودی ارائه شود.)فاصله فیدر باالدست تا محل تحویل مشخص گردد.( .84

 مناسب را در نظر بگیرند. لوله کاندوئیت "هاسناد مناقص"مناقصه گران موظف هستند به طول مشخص شده در 

 ، Primeمورد نیاز اسبببت؟در صبببورت لزوم اسبببتفاده از دیزل ژنراتور حالت کاری ) UPS آیا دیزل ژنراتور و یا  .85

Standby .ذکر شود ) 

 خیر

 لطفا در خصوص تامین برق ایستگاه های پمپاژ شفاف سازی گردد. .86

 پیمانکار می باشد. عهدهتوزیع برق ایستگاه های پمپاژ بر  پاسخ :

 

 مشخصات فنی سیستم کنترل و مانیتورینگ مورد نیاز ارائه گردد. .87

، از برند HMIتامین گردد. در خصببوص نمایشببگر  1200می بایسببت از برند زیمنس و سببری  PLCپاسببخ: 

 اینچ سری کامفورت باشد. 12  زیمنس سایز

 

 مشخصات فنی تجهیزات ابزاردقیق ارائه گردد. .88

سناد مناقصه"با توجه به اطالعات ارائه شده در  جزئیات بیشتر و از وندور های مورد تائید کارفرما تهیه گردد.  "ا

 برنده مناقصه نهائی می گردد. EPCبا پیمانکار  "طراحی تفضیلی"در این خصوص در مرحله 

 

اورجینال و الیسنس دار مورد در صورتیکه نرم افزارهای برنامه نویسی و گرافیک سیستم کنترل طرح به صورت  .89

 نیاز است ، لطفا شفاف سازی گردد.

 نیازی نمی باشد.

 لطفا مشخصات فنی کابل های کنترل و ابزاردقیق ارائه گردد. .90



 

حمل،   ن،یتام ،یمناقصه طراحشرکت کنندگان در  پاسخ به سواالت

 ژنیپلنت اکس RO هیتصف ستمیس ینصب، اجرا و راه انداز
 1400ماه آبان  ق1381/00مناقصه شماره : 

 

 

 

 

 

 
جزئیات و از وندور های مورد تائید کارفرما تهیه گردد.  "اسناد مناقصه"پاسخ : با توجه به اطالعات ارائه شده در 

 برنده مناقصه نهائی می گردد. EPCبا پیمانکار  "طراحی تفضیلی"مرحله  بیشتر در این خصوص در

 

در خصوص ایستگاه های پمپاژ ، لطفا نحوه کنترل و انتقال سیگنال تجهیزات شفاف سازی گردد. )آیا سیگنال  .91

 طرح منتقل می شوند یا به سیستم کنترل دیگری منتقل خواهند شد.(  ROها به سیستم کنترل 

 .طرح منتقل می شوند  ROپاسخ : سیگنال ها به سیستم کنترل 

 مسیر و نحوه کابل کشی تا ایستگاه پمپاژهای مذکور شفاف سازی گردد. آیا در محدوده کار پیمانکار می باشد؟ .92

 .پاسخ : بله ، محدوده کار پیمانکار می باشد

 

 در نظر گرفته شود؟به صورت اتوماتیک  "کاتریج فیلترها"آیا نیاز هست بهره برداری  .93

 PLCکارتریج در  Diffrential Pressureپاسخ : بله اتوماتیک به این معنی که اختالف فشار ورودی و خروجی یا 

 محاسبه شده و زمان تعویض کارتریج به صورت آالرم به بهره بردار اعالم گردد.

 نشان داده شود؟ HMIفشار قوی در آیا نیاز هست که فشار قبل و بعد از پمه  .94

در ورودی و خروجی  Pressure Transmiter (PT)پاسخ : طراحی می بایست به گونه ای انجام شود که فشار توسط 

ناشی از تغییرات در (اندازه گیری شده و مقادیر قرائت شده در سناریوهای مختلف بهره برداری HP پمه فشار باال 

مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مقادیر فشارها  VFDوتور توسط جهت کنترل دور م PLCدمای آب ورودی( توسط 

نشان  داده شود و برای اختالف  HMIو آالرم اختالف فشار بین ورودی به ممبران و پساب هر استیج می بایست در 

 تعرف گردد. PLCهای مناسب در  ACTIONفشارها، 

 اتوماتیک در نظر گرفته شود؟ آیا نیاز هست بهره برداری فیلترهای شنی و کربنی به صورت .95

پاسخ : بله، طراحی فیلترهای شنی و کربنی می بایست به گونه ای در نظر گرفته شود که نیازی به دخالت اپراتور در 

وجود نداشته باشد و همچنین مشکالت و خطاهای سیستم تا حد امکان  DRAINیا  RINSEو  BACKWASHعملیات 

های ترانسمیتری صورت د می گردد که اندازه گیری فشار می بایست توسط ابزار دقیقبه بهره بردار اعالم گردد. تاکی

 گیرد.

 آیا هوای ابزار دقیق توسط کارفرما تامین می گردد؟ .96



 

حمل،   ن،یتام ،یمناقصه طراحشرکت کنندگان در  پاسخ به سواالت

 ژنیپلنت اکس RO هیتصف ستمیس ینصب، اجرا و راه انداز
 1400ماه آبان  ق1381/00مناقصه شماره : 

 

 

 

 

 

 
پاسخ : خیر تامین هوای ابزار دقیق بر عهده پیمانکار است، اما در زمان اجرای پروژه حسب صالحدید کارفرما این امکان 

وسط کارفرما تامین شده و ما به ازای قیمتی از رقم پرداختی کسر گردد. الزم به ذکر است کیفیت وجود دارد که هوا ت

 هوا می بایست بر اساس استاندارد مورد نیاز جهت ابزار دقیق های مورد استفاده در پروژه باشد.

 آیا نیاز هست که دما در ورودی به سیستم اندازه گیری گردد؟ .97

در ورودی به هر یک از ترین ها می بایست در  Tempretue Transmiterور یک عدد پاسخ : بله، برای این منظ

 نظر گرفته شود و عکس العمل های برنامه ای و آالرم های الزم در این خصوص نیز برای تسهیل فرآیند

  بهره برداری در نظر گرفته شود. 

 کنترل سیستم به صورت محلی یا مرکزی است؟ .98

 می بایست دارای تا بلو کنترل جداگانه نصب شده روی اسکید باشد. ROپاسخ: هر یک از ترین های 

 در خصوص نوع شیرهای استیل دستی نصب شده روی سیستم لطفا شفاف سازی انجام شود؟ .99

تست بازرسی بال ولو توپر همراه با گواهی پاسخ: شیرهای استیل برای مکانیزم های قطع وصل یا ایزوله، همگی از نوع 

الزم به ذکر است کلیه   در نظر گرفته شوند. L316و متریال از جنس استنلس استیل  شرکت های مورد تایید کارفرما

توسط  PMSمناسب باشد که در زمان طراحی تفصیلی در مدرک  scheduleبا  316Lمتریال پایپینگ می بایست 

 کارفرما بررسی و تایید می گردد.

 ستم اعالم حریق و دوربین های مدار بسته می باشد؟آیا نیاز به نصب سی .100

یا دوربین های مدار بسته نمی  CCTVخیر در این پروژه استثناً نیاز به نصب سیستم اعالم یا اتفاآ حریق و سیستم 

 باشد.

 آیا نیاز هست قیمت مواد شیمیایی و قطعات یدکی در قیمت کل لحاظ گردد؟ .101

پاسخ: لیست قطعات یدکی و مواد شیمیایی به همراه قیمت به صورت مجزا اعالم شود. پس از اعالم برنده مناقصه در 

 صورت صالحدید کارفرما، تهیه آن به پیمانکار ابالق خواهد شد.  

 



 

 

 

 

1. Pump 

a. Centrifugal Pumps 

NO. Supplier Country 

1 KSB Germany 

2 GRUNDFOS Denmark 

3 WILLO Germany 

4 EBARA Japan 

5 LOWARA Italy 

b. Submersible Sewage Pump 

NO. Supplier Country 

1 KSB Germany 

2 GRUNDFOS Denmark 

3 WILLO Germany 

4 EBARA Japan 

5 LOWARA Italy 

c. High Pressure Pump 

NO. Supplier Country 

1 GRUNDFOS Germany 

2 KSB Denmark 

3 FEDCO USA 

4 EBARA Japan 

5 LOWARA Italy 

d. Dosing Pump 

NO. Supplier Country 

1 PROMINENT Germany 

2 JESCO Germany 

3 ALLDOSGRUNDFOS Germany 

4 INJECTA ITALY 

5 EMEC ITALY 

 

 

e. Progress Cavity Pump 

NO. Supplier Country 

1 JOHSTADT Germany 

2 NETZSCH Germany 

3 SEEPEX Germany 

4 BOHLUL PUMPS Iran 

 



 

 

2. Blower 

 
NO. Supplier Country 

1 AERZEN GERMANY 

2 ROBUSCHI ITALY 

3 SANAYE VACUUM PARS IRAN 

4 HAVAYAR IRAN 

 

 

3. DAF 

 
NO. Supplier Country 

1 NIJHUIS Netherlands 

2 TECEXSA SPAIN 

3 PROBIG Australia 

4 ECOMACCHINE ITALY 

5 HUBER GERMANY 

 

 

4. MBR 

 
NO. Supplier Country 

1 MICRO CLEAR GERMANY 

2 Mitsubishi Japan 

3 HUBER GERMANY 

 

5. Ozone Generator & UV 

 
NO. Supplier Country 

1 Kaufmann GERMANY 

2 LIFETECH Czech 

3 OZOMAX CANADA 

 

 

6. Micro Drum Screen 

 
NO. Supplier Country 

1 ECOMACCHINE ITALY 

2 IN-EKO  Czech 

3 SEFT ITALY 

4 HUBER GERMANY 

5 ANDRITZ GERMANY 

 

7. Lamella Plate 

 
NO. Supplier Country 

1 ENEXIO GERMANY 

2 HEWITECH GERMANY 

3 PAKAN GHATREH Iran 

 



 

 

8. Membrane 

 
NO. Supplier Country 

1 FILMTEC USA 

2 HYDRANAUTICS USA 

3 TORRAY Japan 

 

9. Pressure Vessel 
NO. Supplier Country 

1 CODELINE USA 

2 KNAPPE FRANCE 

3 Protec Arisawa (Bekaert) SPAIN 

4 WINDER TIWAN 

 

 

10. UF Module 
NO. Supplier Country 

1 FILMTEC (DOW) USA 

2 INGE GERMANY 

3 ASAHI KASEI Japan 

4 HYDRANAUTICS USA 

 

 

 

 

 

11. Polyethylene (PE) Tank 

 
NO. Supplier Country 

1 TABARESTAN PLASTIC COMPLEX (T.P.C) Iran 

2 IRANPASH Iran 

3 RUDAB PLAST Iran 

4 TNS-TADBIR NOVIN SAZAN Iran 

 

12. Cartridge Micro Filter 

 
NO. Supplier Country 

1 WATER SAFE Canada 

2 LUNA WATER Canada 

3 AQUA Italy 

4 NAGHSHE JAHAN PALAYEH IRAN 

 

13. Cartridge Housing 

 
NO. Supplier Country 

1 FluyTEC Spain 

2 LUNA WATER Canada 

3 AQUA Italy 

4 APTEC Taiwan 

 

 

https://www.lenntech.com/products/membrane/protec-bekeart.htm


 

 

14. Compressor 
 

NO. Supplier Country 

1 ALUP GERMANY 

2 BOGE GERMANY 

3 INGERSOLL-RAND ENGLAND 

4 ATLASS COPCO SWEDEN 

5 HAVAYAR IRAN 

6 ATLAS COPCO GERMANY 

7 FINY ITALY 

 

15. Sludge dewatering unit 

 
NO. Supplier Country 

1 HUBER GERMANY 

2 PIERALISI Italy 

3 HAUS TURKEY 

16. Instrument 

 
NO. Supplier Country 

1 Endress+Hauser (Analayser, Level Meter, Flow meter) 
Switzerland/ 

Germany 

2 DANFOSS (PRESSURE SWITCH) Denmark 

3 WIKA (PRESSURE GAUGE, PRESSURE TRANSMITTER) Germany 

4 ABB (PRESSURE TRANSMITTER) Germany 

5 Fisher Rosemont West E.U. 

6 Telemechanique France 

7 KROHNE (Flow Transmitter) Germany 

8 GF+ USA 

 

17. Self Cleaning Filter 

 
NO. Supplier Country 

1 STF Spain 

2 HUBER GERMANY 

 

18. Electrical PARTS 
NO. Supplier Country 

1 SIEMENS (PLC,HMI, POWER SUPLY) Germany  

2 SCHNIDER (MCC, MPCB, MCB, CONTACTOR) Germany 

3 TELEMECANIQUE (MCC, MPCB, MCB, CONTACTOR, ) France  

4 
ABB, AEG, SIEMENS, VEM (ELECTROMOTOR) 

Finland / Germany / 

Spain 

5 Siemens/ ABB/ Schneider (VFD) Germany/France 

6 ABB / Schneider /  SIEMENS (Soft Starter) Germany/France 

7 Abhar / Alborz / Simco / Metal (Cable) Iran 

8 Hattel / Ajine / Satha / Machine Sazi Shomal (Cable Tray/ Ladders) Iran 

 

https://www.endress.com/en/contact


 

 

10 
Selector Switch 

Schneider / Bremas / TRS 
France / Italy 

11 
Switches 

Schneider 
France 

12 
Relays 

Schneider / Omron / Finder 

France 

13 
CT/VT 

Schneider / MAG Electric 

France / Germany 

14 
Signal Lamp 

Schneider 

France 

15 
Push Button 

Schneider 

France 

16 
Air Circuit breaker 

Siemens / ABB  

Germany / Germany / 

France  

17 
MCB 

Siemens / ABB / Schneider 

Germany / France 

18 
Molded Case Circuit breaker 

Siemens / ABB  

Germany / Germany / 

France  

19 
Motor Protection Circuit breaker 

Schneider / Siemens / ABB 

Germany / Germany / 

South Krea  

20 
Contactor 

Schneider / Siemens / ABB  

Germany / Germany / 

France  

21 
Phase Control 

Schneider 

Germany 

22 
Earthing & Lightning 

Petunia / Espak / Amad sanat Pishtaz / Tonir 

Iran 

23 
Lighting 

Mazinoor/ Jahan noor/ Golnoor  

Iran 

24 
Capacitor Bank  

Frakoh / Saba Khazen / Capacitor Pars 

Iran 

25 
Transformer  

Iran Transfo 

Iran 

26 
Diesel Generator 

Cummins / Perkins / Volvo 

UK / UK / Sweden 

27 

LV Switchgear & MCC 

Satha / Iran tablo/ Tamin tablo/ TMB/ELECTROKAVIR  

or other manufacturer under license of Siemens type sivacon 

Iran 

28 
Terminal  

Raad 

Iran 

29 
MV switchgear 

ABB unisfae , manufacturer under license of ABB 

Iran 

30 
MV protection relay  

siemens 

 

31 
Lightning & Surge Arrester  

Siemens/ Pars Arrester/ Petunia/Tajhizat zamin 

 

32 
Measuring Device 

CONTREL/ISKRA/ ACUVIM 

 

33 
MV circuit breaker  

ABB VD4 

 

34 
BUS DUCT  

Satha/ Lena/ Tamin tablo/YAM 

 

35 

UPS:  

FARATEL, METHOD ELECTRONIC, MANABE TAGHZIEH, 

RIELLO 

 

36 
BATTERY CHARGER: 

MANABE TAGHZIE 

 



 

 

37 
FIRE ALARM 

LST, NOTIFIRE 

 

38 
TELEPHONE 

PANASONIC 

 

39 
CCTV 

SAMSUNG, SONY,PANASONIC 

 

40 
INTERCOM :  

NEUMAN, INDUSTRONIC 

 

41 
PC/IPC :  

SIEMENS, ADVANTECH, DELL 

 

42 
MV ISOLATOR :  

SIEMENS , ABB, AREVA 

 

43 
industrial phone: 

Auer 

 

 

19.  PIPING & FITTING 

 

 
NO. Supplier  Country 

1 UPVC Pipe & Fittings +GF+ / Cepex / TP SWISS / Spain  /ITALY 

2 UPVC Valve +GF+ / Cepex /TP SWISS / Spain /ITALY 

3 HDPE Pipe & Fittings 
Pars Ethylene Kish / Hafez Plastic / Takab Ettesal / 
Poliran / Poliroud /Gostaresh Plastic 

Iran 

4 Carbon Steel Piping 

Lole sazi ahvaz 
Lole Gostar 
Navard loleye ahvaz 
Esfarayen 
Iran Spiral 

Iran 

5 Carbon Steel Valves Mirab /Mechanic AB  Iran 

6 Stainless Steel Pipe Certified vendor - 

7 Stainless Steel Valves Certified vendor - 

8 GRP/FRP Farasan or Equal Iran 

9 Penumatic Valve PARKER/ FOSSA/ROTORK Germany / ITALY/ UK 

 

 

20. CONTROL PANEL 

 
NO. Supplier  Country 

1 JABAN  IRAN 

2 TABESH TABLOU  IRAN 

3 IRAN TABLOU  IRAN 

4 TAVAN SANAT  IRAN 

5 ELECTRO KAVIR  IRAN 
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