
 

به پلنت اکسیژن  RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح

 در ساعت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر متر مکعب 90 تولیدی تیظرف
 1از  1صفحه  1400  پاییز ق1381/00: قراردادشماره  مناقصه تمدید آگهی

 

 

 

 

 

 
 ق 00 /1381تغییرات شرایط مناقصه 

 

به ن پلنت اکسیژ RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح " عنوان مناقصه عمومی :

  " در ساعت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر متر مکعب 90 تولیدی تیظرف
 

اقای مهندس  با جناب ارائه پیشنهاد فنی از قبل مناقصه گران در صورت نیاز به سوال از موارد فنی پروژه، -

 .ندینمااعالم نظر خود و مالی پیشنهاد فنی  و نسبت به ارائه تماس 03070468091 عطایی

 

بنام آقای  09133919110 و 212داخلی  4-02188197670 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های -

 تماس حاصل فرمایید. 15: 15تا  8در ساعات اداری  شنبه 4 الیشنبه  روزهایدر  قاسمی

 

مناقصه به  بنابراین نحوه ارسال پاکات تغییر یافت. دو مرحله ایبه  یک مرحله ایاز حالت مناقصه حاضر  -

 ترتیب ذیل می باشد:

ا در زمان ررا شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فنی خود  "ب"و  "الف"ابتدا می بایست پاکت مناقصه گران در 

، نحوه یدتای پیشنهاد فنی ارائه شده توسط واحد مهندسی بررسی شده و پس از. و محل مقرر تحویل نمایند

  .ع رسانی خواهد گردیدالاط "ج"ارایه پیشنهاد مالی پاکت 

 

  تغییر یافت. 25/08/1400به  " الف و ب" اخرین تاریخ ارسال پاکات 

 

 تحویل مدارک 

 والد گل گهر،، شرکت توسعه آهن و ف 22میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پالک  ،تهران

 تحویل فرمایید. 09133919110قاسمی با شماره تماس واحد بازرگانی جناب آقای 

 

25/80/4001 اخرین مهلت ارسال مدارک:  



 

 ن،یتام ،یمناقصه طراحشرکت کنندگان در مرحله دوم  پاسخ به سواالت

 ژنیپلنت اکس RO هیتصف ستمیس یحمل،  نصب، اجرا و راه انداز

 1400ماه آبان  ق1381/00

 

 

 

 

 

 
، ROغیره در ظرفیت خالص تولید سیستم  ، تعمیرات، فالشینگ وCIPآیا نیاز است وقفه ها متداول مانند  -1

 متر مکعب در ساعت اضافه گردد. 90

سخ:  ستم پا سی ست حداقل  ROظرفیت  ساعت )معادل  90می بای شبانه  2160متر مکعب در  متر مکعب در 

بایستی به گونه ای در نظر گرفته شود که مدت زمان فالشینگ،  ROدر نظر گرفته شود. همچنین ظرفیت ( روز

CIP .و ... لحاظ شود 

 

ستم  -2 سی ست  سازی نمائید آیا نیاز ا شفاف  ست  شود یا  CIPخواهشمند ا صورت اتوماتیک در نظر گرفته  به 

 تنها فالشینگ و بکواش اتومات در نظر گرفته شود.

و مکانیزم بکواش فیلتر های شنی و فالشینگ سیستم  شودبه صورت دستی در نظر گرفته  CIPپاسخ: مکانیزم 

RO .به صورت اتوماتیک در نظر گرفته شود 

 

ست برای عدم ایجاد وقفه در  -3 شنی جداگانه در نظر "پوشش مدت زمان بکواش"تولید جهت آیا نیاز ا ، فیلتر 

 گرفته شود.

سخ ستی در خصوص : پا صه کنندگان بای شد. مناق صه می با شرکت کنندگان در مناق طراحی این مورد به عهده 

 طراحی مورد نظرشان همه تمهیدات مورد نیاز طرح را در نظر بگیرند.

 

ست کارفرما، آیا نیازی به در نظر گرفتن  TDSبا توجه به محدودیت های فنی در تامین  -4 دو  ROمورد درخوا

 مرحله ای می باشد؟

، اما به دلیل  بهینه سازی طرح و کاهش ریسک افزایش دگان در مناقصه می باشدنطراحی به عهده شرکت کن 

TDS ، درصننند نیز ارائه نمایند. اما میزان  85الی  80در محدوده پیمانکاران می توانند پیشننننهادات با ریکاوری

 درصد مورد قبول نمی باشد. 80ریکاوری کمتر از 

 

 خواهشمند است در صورت نیاز به اتاق اپراتوری و اتاق برق شفاف سازی نمائید؟ -5

در زمان راه اندازی و کاهش حجم کابل  در این مرحله جهت تسریع ،رای پروژهزمان محدود اجبه پاسخ: با توجه 

می تابلو برق هر دستگاه بر روی شاسی یا در نزدیکی هر دستگاه جانمایی گردد. مناقصه گران  ،کشی در سایت

تا کار  اتاق برق و کنترل جانمایی نمایند برای ROرا در داخل سنناختمان  مربعمتر 28بایسننت فیننای حداقلی 

 فرما بتواند در صورت نیاز تابلوهای برق را در طرح های آتی به آن مکان منتقل نماید.
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 یا سیستم کنترل به صورت جداگانه در نظر گرفته شود یا به صورت مشترک؟آ -6

نیز ای کنترل دیگر در نظر گرفته شوند، سیستم هبه صورت مجزا از یک ROبا توجه به اینکه نیاز است دو ترین 

 می بایست به صورت کامال مجزا باشند.

 

 و اتاق برق شفاف سازی نمائید؟ ROخواهشمند است در خصوص فیای مورد نیاز جهت ساختمان  -7

و اتاق برق و کنترل می بایست کمتر از ابعاد ذکر  ROپاسخ: مجموعه فیای در نظر گرفته شده برای ساختمان 

متر مربع نباشنند. فیننای مورد نیاز برای اتاق برق و کنترل در طرح  25در  12شننده در اسننناد مناقصننه برابر با 

 در صورت نیاز به فیای بیشتر، ابعاد سوله  بزرگتر در نظر گرفته شود. جانمائی گردد.

 

 و تابلوهای برق به صورت جداگانه از یک دیگر در نظر گرفته شود.آیا نیاز هست تابلوهای کنترل  -8

سخ ست تابلو برق ها جهت   :پا صوص الزم ا شد. در این خ طراحی و گارانتی عملکرد تابلو برق با پیمانکار می با

شند.کولر گازی دفع حرارت مجهز به  ست قابلیت با شدن با یکدیگر و همچنین تابلوها می بای صال به  شبکه  ات

فیبر نوری  اتصال به شبکه اتاق فرمان داخل سوله ) طرح اتی( را دارا باشد. همچنین تجهیزاتامپیوتر صنعتی ک

شود.  ستم کنترل مرکزی کارخانه در نظر گرفته  سی صال تابلو برق ها به  ست، جهت ات همچنین الزم به تذکر ا

با   "IP54"مقاوم در برابر رطوبت و غبار و دارای  "یک درب شنننیشنننه ای -دو درب"تابلوها می بایسنننت از نو  

  باشند. گواهی تست

 

 ونیاز نظر جنس و فوندانس دیو تول جکتیمخازن آب خام، ر فیتکل نییتع -9

در نظر گرفته شننود. با توجه به نو  مخازن پیمانکار می  جنس پلی اتیلنپاسننخ: جهت تسننریع در اجرای طرح 

 بایست پیش بینی فونداسیون مناسب و شلتر را در طرح مد نظر قراردهد. 
 

 لیورود جرثق تیدر خصوص ابعاد سوله، ارتفا ، اتاق کنترل و قابل فیتکل نییتع -10

  متر باشد. 5/4ورود جرثقیل به ارتفا  متر در دیواره ها و دارای قابلیت  6ارتفا  سوله می بایست حداقل 
 

 فصول سرد سال یبرا  heat exchangerنصب  فیتکل نییتع -11

 نیازی نمی باشد.
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 ای ردیدکمه انجام گ کیکل زمان شستشو با تاچ  یباشد ول ی( دستbackwash) لتریف یشستشو ستمیس -12

 باشد. کیکامل اتومات ستمیس یبه طور کل

 فیلتر های شنی و کربنی کامال اتوماتیک باشد. سیستم بکواش پاسخ :
 

س یدب نگیزیو توتاال نگیتوریجهت مان -13 در  FLOW TRANSMITTER یستیبا RO ستمیآب هر 

 .نظر گرفته شود  Permeate ریدر مس زیو ن RO یورود

سمیتر  در نظر گرفته هر دستگاه  Permeateدر خط ورودی و خط مجهز با توتاالیزر پاسخ : بله، دوعدد فلو ترن

 شود. 
 

 در خصوص تابلو توزیع شفاف سازی نمایید.خواهشند است  -14

تحویل خواهد داد. تابلو توزیع برق و روشنننایی بایسننتی در طرح دیده و پاسننخ: کارفرما تنها یک فیدر اصننلی 

 جانمایی گردد. 

 خواهشمند است در خصوص سیستم سوکت، و ارت شفاف سازی گردد. -15

پاسخ: سیستم سوکت جهت تعمیرات در سوله و فیاهای مختلف پیش بینی گردد. همچنین سیستم ارت تمیز 

 یزوله نسبت به هم پیش بینی گردد.)جهت ابزار دقیق( و ارت کثیف به صورت کامال مجزا و ا

 

ستم تذکر:  سی صالح هر چه بهتر  صوص ا صه، کامنت فنی در خ شرکت کنندگان در مناق صورتی که  مذکور در 

 دارند در قسمتی تحت عنوان پیشنهادهای اصالحی در پاکات مربوط به پیشنهاد فنی ارائه کنند.

سناد  ستی ا شرکت کنندگان بای شده،  سناد بارگزاری  سازد طبق ا شان می  زیر را در پاکت فنی لحاظ خاطر ن

 کنند.
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