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لطفا مشخص فرماييد كه منظور از ريكاوري 80 درصد در صفحه 7 از مدرك شرح خدمات 

و مشخصات فني، ريكاوري بخش RO ميباشد يا كل سيستم تصفيه؟
مطابق اسناد مناقصه ريكاوري مورد نياز واحد RO  معادل  80 درصد است.

2

پيرو بند قبلي با توجه به اينكه در صفحه 7 از مدرك مشخصات فني دبي توليد 400 متر 

مكعب بر ساعت به صورت ثابت درخواست شده است، همچنين با توجه به ريكاوري 

سيستم RO (معادل 80 درصد)، دبي ورودي به RO، معادل 500 متر مكعب بر ساعت 

خواهد بود. بنابراين با احتساب آب مورد نياز براي بكواش فيلترهاي شني و كربني (با 

استفاده از آب خروجي فيلتر كربني) با وجود اينكه زالل آب خروجي كالريفاير (سيستم 

تصفيه آب بكواش فيلترهاي شني و كريني) به ابتداي خط برگردانده ميشود، آب ورودي 

مورد نياز پلنت، اندكي  بيشتر از 500 متر مكعب بر ساعت خواهد بود، كه متعاقبا ميزان آب 

مورد نياز در طراحي و پيشنهاد فني اعالم خواهد شد. در صورت تاييد اعالم فرماييد.

دبي مورد نياز براي تامين آب بكواش مخازن سند و كربن در طراحي پيمانكار در نظر گرفته شود.
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ph آب توليدي در اسناد مشخص نشده است. با توجه به اينكه استفاده از ممبران BW,  و 

يا  SW  به عهده پيمانكار گذاشته شده است، ميزان PH آب توليدي در ميزان TDS نهايي 

و انتخاب نوع ممبران تاثيرگذار است. لطفا در اين خصوص شفاف سازي فرماييد.

صفحه 7/89 اسناد قرارداد (شرح خدمات و مشخصات فني) مطالعه شود.
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به منظور تعيين سورس آب ورودي به سيستم RO در نرم افزار طراحي، خواهشمند است ، 

سورس آب ورودي به RO موجود (كه پساب آن ورودي اين مناقصه ميباشد) را مشخص 

 high آب ورودي به سيستم را به منظور تعيين COD و TOC فرماييد. همچنين ميزان

fouling و يا non fouling بودن آن بايستي اعالم گردد.

مطابق اسناد كيفيت آب ورودي مالك طراحي است.
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لطفا مشخص فرماييد ميزان TDS آّب توليدي درخواستي (حداكثر ppm 50) مربوط به 

آب توليدي سيستم RO ميباشد يا پس از تنظيم Ph؟ 

در صورتيكه اين TDS مربوط به خروجي سيستمRO قبل از تنظيم Ph باشد، ممكن است 

در خروجي نرم افزار، اين TDS با ممبرانهاي BW و فشار HP پمپ حدود 25 بار قابل 

دستيابي باشد. در صورتيكه TDS كمتر از ppm 50 بعد از تنظيم ph مد نظر باشد، با 

استفاده از ممبرانهاي SW با ph آب توليدي حدود 6، امكان دستيابي به اين TDS وجود 

دارد. و متعاقبا فشار پمپ HP در دماي 15 درجه حدود 36 بار خواهد بود. همچنين براي 

ph آب خروجي توليدي باالتر  از 6، امكان دستيابي به اين TDS وجود ندارد. لطفا در 

اين خصوص شفاف سازي فرماييد.

مقدار TDS ذكر شده مربوط به آب محصول RO  است كه اين عدد پيش از تزريق دوزينگ ها 

مد نظر است. در خصوص نوع ممبران نيز تعيين بر اساس محاسبات و براورد پيمانكار است.
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در صفحه 9 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني ذكر شده است كه پساب بكواش 

فيلتر شني و كربني به واحد انعقاد و لخته سازي منتقل شده و سر ريز آن به ابتداي سيستم 

تصفيه باز ميگردد. در صورتيكه در صفحه 10 از همين مدرك، در دياگرام ، پساب بكواش 

فيلترها به Setteling pond  (كه در سايت موجود است) وارد ميشود و سپس سريرز آن 

به ابتداي سيستم تصفيه باز ميگردد. لطفا شفاف سازي فرماييد كه آيا مخازن انعقاد و لخته 

سازي و كالريفاير در اسكوپ پيمانكار است؟ 

 setteling ميگردد و يا SETTELING  POND در صورتيكه پساب بكواش مستقيم وارد

pond موجود، به عنوان كالريفاير بعد از انعقاد و لخته سازي عمل ميكند، آيا جريان 

ديگري به اين تانك موجود در سايت وارد ميشود؟

آب خروجي سيسستم بكواش مخازن به SETTLING POND منتقل شده و  پس از لخته سازي آب حاصل به 

صورت ثقلي به مخزن K01 منتقل مي گردد.
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در صفحه 77 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني در بخش فعاليتهاي عمراني ذكر 

شده است كه مخازن بتني انعقاد و لخته سازي اجرا شده است.لطفا ابعاد و مشخصات 

تانكهاي موجود را اعالم فرماييد.

همه مخازن بجز مخزن پلي اتيلني آب ريجكتي اجرا شده است. پس از عقد قرارداد مدارك مربوط به مخازن 

اجرا شده در صورت نهايي بودن نقشه ها، در اختيار پيمانكار قرار خواهد گرفت.
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در صفحه 9 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني ذكر شده است كه پساب مرحله اول 

براي بازيابي وارد پرشر وسلهاي مرحله دوم ميگردد. آيا همانند بالك دياگرام ارائه شده 

منظور از مرحله دوم همان استيج دوم سيستم RO ميباشد؟ يا براي دستيابي به ريكاوري 80 

درصد براي كل سيستم بايستي دو مرحله RO در نظر گرفته شود؟ به گونه اي كه براين 

RO مرحله اول (با دو استيج) وارد سيستم RO مرحله دوم شود؟

سيستم  RO مورد نظر دو استيجه است.
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در صفحه 13 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني، دبي و هد پمپ آب شرب و 

مصارف عمومي به عهده پيمانكار است. آِيا منظور آب شرب مورد نياز پلنت در دوران بهره 

برداري است؟ در صورتيكه منظورتامين آّب شرب كل مجتمع ميباشد، الزم است اطالعاتي 

نظير دبي پمپ و يا تعداد پرسنل ارائه گردد.

همچنين  منظور از مصارف عمومي را مشخص فرماييد.

  با توجه به شرايط سايت و الگو مصرف توسط كارفرما ، دبي 5 متر مكعب بر ساعت و هد مورد نياز 50 متر آب 

پيش بيني مي شود.
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پيرو بند قبلي، در اسناد اشاره اي به سيستم تزريق مواد شيمايي مناسب براي دستيابي به 

كيفيت آّب شرب نشده است.  آيا تزريقاتي مانند كلسيم كلرايد و منيزيم كلرايد براي آّب 

شرب بايستي در نظر گرفته شود؟

دوزينگ ها مطابق اسناد در نظر گرفته شوند.

شركت توسعه آهن وفوالد گل گهر
G ISDCO  

(RO) مناقصه طراحي، تامين، اجراي تصفيه خانه به روش اسمز معكوس

(جهت تامين آب واحدهاي احيا كوثر و طوبي)

سواالت عمومي و  فني شركت كنندگان در مناقصه

پاسخپرسشرديفبخش
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در صفحه 21 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني براي محاسبه توان هيتر CIP ذكر 

شده است كه حداكثر دماي سوله در زمستان 21 درجه سانتي گراد ميباشد. در نظر گرفتن 

اين حداقل دما و زمان دو ساعته براي رسيدن به دماي 35 درجه، منجر به توان باالي هيتر 

خواهد شد. آيا سوله مجهز به سيستم HVAC يا گرمايش نميباشد؟

سوله سييستم گرماش نداشته و تهويه مكانيكي براي سوله مد نظر است. اسپك HVAC پيوست شده است و تبعيت 

از آن الزامي است.
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در صفحه 21 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني به مخزن مجزا براي فالشينگ اشاره 

شده است. آيا امكان برداشت آب فالشينگ از مخزن آب پرميت نميباشد؟
مطابق اسناد دو مخزن مجزا براي CIP و فالشينگ در نظر گرفته شوند.
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در صفحه 12 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني ذكر شده است كه "هد پمپها 

تخمين اوليه بوده و ممكن است با محاسبات هيدروليك انجام شده توسط پيمانكاران، اين 

عدد افزايش يابد" 

الزم به ذكر است براي تعيين هد پمپ ، بايستي فاصله محل مخزن تا محل مورد نظر 

انتقال آب و همچنين توپوگرافي مشخص باشد. در مرحله مناقصه اعداد اعالم شده توسط 

كارفرما مبناي قيمت ميباشند. در طراحي تفصيلي در صورت تغيير در فشار پمپها، اثرات 

مالي آن اعالم ميگردد. در صورت تاييد ابالغ فرماييد.

 مقادير مندرج در اسناد يك برآورد اوليه جهت اخذ قيمت از پيمانكاران  بوده و جهت يكسان سازي مالك اعالم 

قيمت مي باشد كه با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه در جهت بهبود 

عملكرد پس از عقد قرارداد قابل بررسي مي باشد.  پس از عقد قرارداد برنده مناقصه اقدام به ارائه محاسبات  

كرده و اطالعات مصوب آن را در طراحي خود مد نظر قرارمي دهد و تغييرات الزم را اعمال مي نمايد. بديهي 

است تبعات مالي مصوب اين  تغييرات  (افزايش يا كاهش) با پيشنهاد پيمانكار و تاييد كارفرما لحاظ خواهد شد.
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در صفحه 24 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني ذكر شده است كه سيستم تزريق 

سديم هيپوكلريت نياز به محلولسازي دارد. با توجه به اينكه اين ماده به صورت مايع و 

معموال با خلوص 12 درصد در بازار ميباشد، آيا الزامي به رقيق سازي قبل از تزريق وجود 

دارد؟ در ضورت الزام به رقيق سازي، استوك محلول مورد نظر را مشخص فرماييد.

مطابق اسناد تمهيدات الزم جهت تنظيم دوزينگ مورد نظر لحاظ گردد.
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لطفا در خصوص محل تحويل لجن حاصل از سيستم انعقاد و لخته سازي شفاف سازي 

فرماييد.

تخليه لجن از خروجي مخزن SETTLING  به همراه آب ته مانده كف مخزن خارج مي شود و به ترنچ هاي 

مجاور منتقل مي شود.
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در صفحه 7 از مدرك شرح كار و مشخصات فني حداقل دماي طراحي 10 درجه سانتي 

گراد ذكر شده است ولي در جدول مشخصات پمپ فشار قوي، فشار پمپ در دماي 15 

درجه ( به عالوه OVER DESIGN  %10) درخواست شده است. لطفا در اين خصوص 

شفاف سازي فرماييد.

مينيمم دماي 10 درجه سانتيگراد به عنوان دماي طراحي مد نظر است.
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در صفحه 73 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني در بخش piping ذكر شده است 

"Main material: polyethylene". درصورتيكه در صفحه 88 در بند مربوط به 

شيرآالت و لوله كشي فشار ضعيف ذكر شده است كه "در بخش فشار ضعيف سيستم از 

اتصاالت غير فلزي UPVC استفاده گردد.

لطفا در خصوص اين تناقض شفاف سازي فرماييد.

متريال لوله هاي بعد از پمپ فشارباال AISI316L و لوله هاي فشار پايين UPVC در نظر گرفته شوند. متريال پلي 

اتيلن براي لوله هاي دفني و ساير موارد در نظر گرفته شوند. در بخش هايي مانند لوله هاي هواي بكواش يا 

ورود و خروج پمپ هاي آب محصول لوله هاي فلزي كربن استيل نيز اگر الزامات را پاس كند و مشكلي براي 

سيستم ايجاد نكند مورد استفاده قرار مي گيرد. با توجه به ماهيت EPC پروژه الزم است شركت كنندگان در 

مناقصه سايز، فشار، متريال، شيرها، اتصاالت را براي هر خط لوله به صورت جداگانه مشخص كنند و اين موارد در 

فاز مهندسي بسته به سهولت نصب، شرايط كاركرد، فشار و ... با تاييد كارفرما نهايي خواهند شد.
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در صفحه 72 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني ذكر شده است كه  طول دال بتني 

براي حفاظت از خطوط لوله، به منظور همسنگ سازي پيشنهاد 500 متر ميباشد. از طرفي 

ذكر گرديده است كه "مسئوليت طراي صحيح بر عهده پيمانكار است و اين جدول رافع 

مسئوليتهاي پيمانكار نميباشد".

در اين مورد و ساير مواردي كه مشخصات تجهيز براي همسنگ سازي اعالم شده است، در 

اين مرحله براي پيشنهاد مالي از مشخصات اعالم شده استفاده خواهد شد و در مرحله 

طراحي تفصيلي، در صورت تغيير مشخصات و يا مقادير موجود در اسناد مناقصه، تبعات 

مالي آن نيز اعالم خواهد شد. در صورت تاييد اعالم فرماييد.

در صورت تغيير متراژ (كاهش يا افزايش ) و اعالم مقادير از سمت پيمانكار، كارفرما بررسي خواهد كرد و تبعات 

مالي آن لحاظ خواهد شد.
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در صفحه 73 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني در بخش مشخصات piping ذكر 

شده است كه كليه متريالها بايستي مناسب آب آشاميدني باشند. با توجه به اينكه فقط بخش 

كوچكي از مصرف آب توليدي بعد از تانك ذخيره به مصرف Potable  اختصاص داده 

شده است، آيا الزامي به رعايت متريال مناسب آب شرب در بخش پايپينگ براي كل 

پلنت ميباشد؟

تنها بخشي از خط لوله كه آب شرب را منتقل مي كنند نياز است شرايط بهداشتي آب آشاميدني را 

دارا باشند.
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در صفحه 78 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني در قسمت وندور ليست كمپرسور 

هواي ابزار دقيق، به مشخصات اين كمپرسور اشاره شده است. در صورتيكه در صفحه 14 

از همين مدرك ذكر شده است كه تامين هواي ابزار دقيق به عهده كارفرما ميباشد. لطفا 

در خصوص اين تناقض شفاف سازي فرماييد.

مطابق اسناد مناقصه تامين هواي ابزار دقيق در نقطه تحويل به فاصله حدود 200 متر بر عهده 

كارفرماست و هواي مورد نياز براي بكواش بر عهده پيمانكار است.
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در نقشه general layout ارسالي به نظر ميرسد، خط لوله انتقال ريجكت RO به محل 

برداشت آب ورودي برميگردد. خواهشمند است در اين خصوص  و نقطه ترمينال پوينت 

ريجكت سيستم RO موضوع اين مناقصه شفاف سازي فرماييد.

خط انتقال آب ورودي مجزا از خط انتقال پساب RO بوده و تالقي نخواهد داشت.
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پيرو بند قبلي در صفحه 70 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني، دو خط انتقال با 

سايز 315 و 250 ميلي متر براي ورود آب خام ذكر شده است در صورتيكه در نقشه 

GENERAL LAYOUT پيوست، به نظر ميرسد فقط يكي از اين خطوط در اسكوپ 

پيمانكار  است.  خط لوله با قطر 315 ميليمتر به صورت Existing نشان داده شده است. 

لطفا در  خصوص نقطه ترمينال پوينت ورودي سيستم تصفيه و خطوط لوله اسكوپ اين 

مناقصه شفاف سازي فرماييد.

 بخشي از خط 315 موجود بوده  و مابقي بايستي توسط پيمانكار اجرا شود.
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با توجه به اهميت ريكاوري در اين پروژه و امكان بازچرخاني ميزان بيشتري از شورابه 

توليدي مجتمع، آيا امكان طراحي سيستم نمك زدايي به روش CCRO به صورت يك 

مرحله اي (stage) وجود دارد؟ 

گزارش طراحي اوليه اين سيستم با ريكاوري 90 درصد و TDS خروجي حدود 100 ميلي 

گرم در ليتر به پيوست ارسال مي گردد. الزم به ذكر است فشار مورد نياز در اين طراحي 

حدود 20 بار مي باشد. 

همچنين در صورت تاييد مي توان به ريكاوري تا حدود 95 درصد (با TDS بيشتر) نيز 

دست يافت.

مطابق اسناد در نظر گرفته شود.



24

در مدرك «شرح خدمات و مشخصات فني» صفحه 10 در نقشه BFD تعداد پمپ هاي 

فشارقوي بصورت 4*25% اشاره شده در حالي كه در بخش 4-5- سيستم نمك زدايي در 

جدول الزامات فني جهت برآورد پمپ هاي فشار باال اين تعداد 4+1 درخواست گرديده 

است. همچنين تعداد فيلترهاي شني و كربني در نقشه BFD تعداد بصورت 4*33% اشاره 

شده در حالي كه در بخش 4-3-  تعداد هر يك از تجهيزات 4*25% درخواست گرديده 

است.خواهشمند است شفاف سازي صورت گيرد

پمپ هاي فشار قوي به صورت 4x25% بوده و يك پمپ يدك به صورت خشك مدنظر است.  

تعداد فيلتر هاي شني و كربني نيز  به صورت 4x25% مد نظر است.

25

در مدرك «شرح خدمات و مشخصات فني» صفحه 21 در جدول الزامات فني جهت 

برآورد هيتر، آيا در نظر گرفتن هيتر براي سيستم فالشينگ (با توجه به متداول نبودن 

گرمايش آب در فرآيند شستشوي سريع ممبران هاي RO) الزامي مي باشد؟

هيتر برقي براي CIP و فالشينگ به صورت مجزا مورد نياز است.

لطفا استاندارد پمپ هاي سانتريفيوژ و دوزينگ ها را مشخص نماييد.26

مطابق وندور ليست پيوست اسناد مناقصه كه براي هر دو نوع پمپ شرايط صحيح بهره برداري 

مالك است. براي پمپ هاي جابجايي مثبت API 675 ، براي پمپ هاي سانتريفيوژ استاندارد  

ISO13709 ، api610 ،  asme b73.1  (ايزو 5199 براي ساخت، ايزو 9905 براي ابعاد و ايزو 

9906 براي تست)مورد تاييد است .

27
آيا HVAC در حيطه كاري پيمانكار مي باشد؟ در صورت تاييد لطفا نوع سيستم مورد نظر 

را اعالم نماييد.

سيستم تهويه مورد نياز به طور كامل در محدوده كاري پيمانكار بوده و به طور خاص براي اتاق 

هاي برق بايستي سيستم فشار مثبت انتخاب شود. اسپك HVAC كه تبعيت از ان الزامي است 

پيوست شده است.

28
لطفا مشخص نماييد كه سيستم اطفاء حريق مد نظر مي باشد؟ و در صورت تاييد نوع سيستم 

را مشخص نماييد.

سيستم اطفا حريق شامل فاير باكس و كپسول دستي و چرخ دار به همراه سيستم اعالم حريق 

اتوماتيك و دستي به طور كامل در محدوده كاري پيمانكار است.

تامين قطعات يدكي دوره راه اندازي بر عهده پيمانكار ميباشد؟29

 ليست كل  قطعات يدكي دو ساالنه پيشنهادي  و راه اندازي كل پروژه به صورت مجزا از طرف 

شركت كنندگان در مناقصه ارسال مي گردد. شركت كنندگان در مناقصه با ارائه اين ليست نياز 

پلنت به قطعات يدكي جهت بهره برداري و عملكرد را در مرحله راه اندازي و دو سال پس از 

تحويل موقت تضمين مي نمايند. اين ليست بدون درج قيمت در مرحله ارسال پيشنهاد فني الزم 

است به كارفرما ارائه گردد.

30

در اسناد سرعت فيلتراسيون حداكثر 12m/s درخواست شده است كه با لحاظ كردن 

تعداد 3+1 فيلتر و دبي عبوري از هر فيلتر معادل 167m3/hr (فقط به عنوان تغذيه اسمز 

معكوس و بدون لحاظ كردن آب مورد نياز بكواش)، قطر هر فيلتر الزاماً 4200 ميليمتر 

خواهد شد. همچنين حداقل قطر هر فيلتر 3200 ميليمتر درخواست شده كه در مغايرت با 

توضيحات قبلي است. لطفا شفاف سازي شود.

ابعاد مخازن شن و فيلتر كربن بر اساس تعداد فيلتر هاي شني و كربن به صورت 4x25%  و سرعت 

حداكثر 12 متر بر ساعت  برآورد شود كه برآورد اوليه عدد 3.2 متر براي قطر  است.

31

در جدول مشخصات شورابه تاسيسات نمك زدائي موجود ورودي به طرح بازيافت (صفحه 

8 از 89) ميزان هدايت الكتريكي درج شده با TDS همخواني ندارد. الزم به ذكر اينكه 

مقدار TDS به ميزان آناليزهاي ارائه براي يونها نزديك و قابل قبول است.

مقدار TDS  مالك كيفيت در نظر گرفته شود ضمنا اين مقدار بر اساس ضريب تقريبي تبديل 0.5 

برآورد شده است.

32

لطفا تاييد فرماييد كه واحد انعقاد و لخته سازي موجود بوده و در اسكوپ كاري مناقصه 

حاضر نمي باشد. همچنين شفاف سازي شود كه آيا واحد انعقاد و لخته سازي موجود 

همان SETTLING POND است يا خير؟

مخزن SETTLING POND بتني موجود بوده و تمهيدات لخته سازي شامل تزريق و ... در 

محدوده كار پيمانكار است.

33

براي واحدهاي اسمز معكوس محدوديتهاي زيادي از قبيل تعداد مراحل (Stage)، تعداد 

ممبران در هر وسل، فشار خروجي، كيفيت آب توليدي TDS<50ppm و ... ذكر شده در 

حاليكه ميزان بازيابي هم حداقل 80 درصد درخواست شده است كه اين امر نياز به 

افزايش مراحل يا تمهيدات ديگري را در طراحي براي پوشش دادن كليه درخواستها  

الزام مي نمايد. لطفا شفاف سازي گردد.

مقدار TDS ذكر شده مربوط به آب محصول RO  است كه اين عدد پيش از تزريق دوزينگ ها 

مد نظر است. در خصوص نوع ممبران نيز تعيين بر اساس محاسبات و براورد پيمانكار است، بايستي 

در طراحي سيستم اسمز معكوس و متعلقات مربوطه در نظر گرفته شود.

نقشه هاي جانمايي و آرشيتكت اسناد فني با يكديگر مغايرت دارند.34

نقشه جانمايي (GA)مالك برگزاري مناقصه و اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و با توجه به ماهيت 

EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه در جهت بهبود عملكرد پس از عقد 

قرارداد قابل بررسي مي باشد.

35
دليل درخواست حداقل هد براي پمپها مشخص نمي باشد. به عنوان نمونه هد درخواستي 

براي پمپهاي بكواش باال بوده و مي تواند كاهش يابد.

مقادير هد اعالمي جهت همسنگ سازي پيشنهاد مناقصه گران و يك تخمين اوليه بر اساس شرايط 

طرح بوده و در مراحل مهندسي جزييات دقيق از سمت پيمانكار براورد مي شود.

36

در اسناد به در نظر گرفتن فضاي الزم براي نصب يك واحد جديد اسمز معكوس اشاره 

شده است. در اين خصوص الزم است فضا براي نصب فيلترهاي شني و كربني ، فيلترهاي 

كارتريجي و همچنين در نظر گرفتن ظرفيت آن در سايزينگ لوله ها نيز مد نظر باشد.

كليه تمهيدات الزم در تمامي بخش هاي مهندسي جهت نصب و راه اندازي واحد اسمز معكوس 

پنجم بايستي توسط پيمانكار پيش بيني و در پيشنهاد فني و مالي اعمال شود.

كليه مدارك و نقشه هاي مورد نياز در ساير پوشه ها با نام مرتبط ارائه شده است.فولدر RO kosar (3) درفولدر Drawing اسناد خالي مي باشد.37

38

با توجه به اسناد مناقصه، ميزان مواد جامد محلول توليدي مورد درخواست 

(permeate) معادل با 50 ميلي گرم بر ليتر و pH معادل با 7 الي 8 مدنظر مي باشد كه 

حصول اين امر با استفاده از ممبران هاي اب دريا ميسر مي باشد. الزم به ذكر است كه 

استفاده از اين نوع ممبران ها سبب افزايش فشار پمپ مي شود كه اين موضوع نيز (فشار 

پمپ) در اسناد مناقصه محدود به عدد 25 بار شده است.

خواهشمند است شفاف سازي شود كه آيتم ميزان مواد جامد محلول آب توليدي قبل از 

تزريق سود بايستي 50 ميلي گرم بر ليتر باشد يا پس از تزريق سود ؟

مقدار TDS ذكر شده مربوط به آب محصول RO  است كه اين عدد پيش از تزريق دوزينگ ها 

مد نظر است. در خصوص نوع ممبران نيز تعيين بر اساس محاسبات و براورد پيمانكار است.

39

براساس اسناد مناقصه منبع جريان ورودي، شوراب هاي (Concentrate) مجتمع مي 

باشد كه از سيستم هاي اسمزمعكوس عبور كرده است و به عنوان جريان آب تغليظ شده، 

نيازي  به تعبيه دو سري فيلتر كارتريج به قطر 1 ميكرون و 5 ميكرون نمي باشد و تنها تعبيه 

فيلتر كارتريج 5 ميكروني كفايت مي كند.

مطابق اسناد در نظر گرفته شود.

40
مينيم درجه حرارت شورابه در قسمت هايي 10 درجه سانتيگراد و در قسمت هايي 15 

درجه عنوان شده است. كدام يك صحيح مي باشد.
مينيم درجه حرارت آب فيد 10 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود.

41

با توجه به اينكه كدورت آب ورودي معادل با 5NTU دكر شده است و از طرفي ديگر 

جريان آب ورودي، شوراب هاي (Concentrate) مجتمع مي باشد كه قبال از فيلترهاي 

ميكروني عبور كرده است. اين امكان فراهم مي باشد كه نرخ فيلتراسيون فيلترهاي شني 

به بيش از 12 متر بر ساعت افزايش يابد كه اين امر سبب كاهش قطر مخازن فيلتر تحت 

فشار مي گردد. آيا اين افزايش مورد تاييد مي باشد يا خير؟

مطابق اسناد در نظر گرفته شود.

سواالت بخش مكانيكال - پايپينگ - 

پروسس - تاسيسات



42

در مخازن كربن اكتيو، زمان تماس 5 دقيقه ذكر گرديده است كه با اين زمان تماس  

ارتفاع  كربن اكتيو معادل با 1.30 مترمحاسبه مي گردد. درصورتيكه در اسناد مناقصه 

ارتفاع كربن اكتيو حداقل 2.20 متر ذكر شده است كه سبب دو برابر شدن تقريبي زمان 

تماس مي گردد كه به تبع آن ارتفاع مخزن كربن اكتيو با درنظر گرفتن 50 درصد انبساط 

مديا جهت بك واش، حداقل 4 متر محاسبه مي شود كه الزامي براي اين موضوع نمي 

باشد و با زمان ماند 5 دقيقه و ارتفاع كربن 1.30 كيفيت آب خروجي مورد نظرحاصل مي 

شود در غير اين صورت تنها بار مالي پروژه افزايش ميابد.  آيا ارتفاع كربن 2.2 متر مورد 

تاييد مي باشد يا خير؟

ابعاد مخازن شني و كربن ، ارتفاع مدياها يك برآورد اوليه جهت اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و 

با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه در جهت بهبود عملكرد 

پس از عقد قرارداد قابل بررسي مي باشد.

43

در اسناد مناقصه  يك عدد هيتر جهت واحد فالشينگ درنظر گرفته شده است. چنانچه 

 CIP هدف، اب كشي ممبران ها با اب گرم مي باشد، مي توان در شرايطي كه از واحد

استفاده نمي گردد، جريان آب فالشينگ از سيستم CIP عبور داده شود و الزامي جهت 

تعبيه هيتر براي واحد فالشينگ نمي باشد. با توجه به توضيحات ذكر شده ايا الزامي به 

تعبيه هيتر مي باشد يا خير؟

هيتر برقي براي CIP و فالشينگ به صورت مجزا مورد نياز است.

44
لطفا ظرفيت و مشخصات جرثقيل مورد نياز جهت واحدها و ساختمان هاي پروژه ارائه 

گردد

با توجه به موجود بودن سوله و سازه فلزي و پيش بيني نشدن جرثقيل سقفي در طراحي اين سوله، 

فرض تعمير نگهداري بر اساس جرثقيل موبايل در نظر گرفته شود.

45

با توجه به بخش نامه استفاده از توان حداكثر ظرفيت توليد داخلي ،  اجازه ورودي بعضي 

از تجهيزات خارجي كه در وندور ليست اسناد مناقصه آمده، داده نمي شود. لذا در صورت 

عدم دريافت مجوز ورود اين تجهيزات، آيا امكان خريد از توليدات مشابه داخلي اين 

تجهيزات وجود دارد؟

در خصوص تامين كنندگان در اين مرحله بايستي شركت كنندگان مالك را بر تامين از وندور 

پيوست اسناد قرار دهند اما پس از اعالم برنده در صورتي كه وندور معتبر ديگري از طرف برنده 

مناقصه اعالم شود به شرط بررسي و تاييد كارفرما ، تامين خارج از وندور امكان پذير  است.  الزم به 

ذكر است در صورت تغيير بار مالي تامين (كاهش يا افزايش ) و تاييد كارفرما اين تغييرات در 

قيمت ها نيز لحاظ مي گردد. تبعات زماني ناشي از اين روند شامل زمان بررسي و اعالم نظر 

كارفرما و زمان تحويلي كاال از سمت سازنده مورد پذيرش نبوده و به عنوان تاخير غير مجاز 

محسوب مي شود.

46

با توجه به اسناد مناقصه و با توجه به طراحي انجام شده توسط اين شركت، سايز هيتر 

تانك CIP و هيتر تانك جهت گرمايش آنها در زمان دو ساعت به ترتيب برابر با 115 

كيلووات و 345 كيلووات خواهد بود. به طور معمول زمان گرمايش برابر با 10 ساعت در 

نظر گرفته ميشود كه باعث يك پنجم شدن سايز هيترها خواهد شد. ضمن اينكه با توجه به 

تجارب پيشين اين شركت، استفاده از بخار داغ جهت گرمايش نتايج بهتري را از نظر 

مسايل مربوط به راهبري خواهد داشت. لطفا با توجه به مطالب بيان شده اولويت كارفرما 

در انتخاب سيستم گرمايش آب بيان شود.

مطابق اسناد در نظر گرفته شوند.

46

·         در فلودياگرام صفحه 10 از سند شرح خدمات و مشخصات فني، ظرفيت فيلترهاي 

شني و

 كربني به صورت (4*33%) و در صفحه 15 از سند مذكور به صورت (4*25%) نمايش داده 

شده است.

 لطفا اولويت طراحي مشخص شود.

 تعداد فيلتر هاي شني و كربن به صورت 4x25% در نظر گرفته شوند.

48

 m 2.65 در بخش مربوط به فيلتر شني با توجه به الزام اسناد مناقصه به كاربرد حداقل  

شن، 

و حداقل m 3.2 قطر جهت مخازن فيلتر اين شركت الزم مي داند موارد زير را يادآوري 

كند:

ابعاد مخازن شني و كربن ، ارتفاع مدياها يك برآورد اوليه جهت اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و 

با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه در جهت بهبود عملكرد 

پس از عقد قرارداد قابل بررسي مي باشد.

49

·         وزن زياد شن باعث از بين رفتن و خرد شدن نازل هاي آب جمع كن كف فيلتر 

ميشود. 

ضمن اينكه در مراجع معتبر حداكثر عمق موثر شن برابر با m 1.2 بيان شده است.

ابعاد مخازن شني و كربن ، ارتفاع مدياها يك برآورد اوليه جهت اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و 

با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه در جهت بهبود عملكرد 

پس از عقد قرارداد قابل بررسي مي باشد.

50

·         سطح زياد فيلتر باعث بزرگ شدن بيش از حد پمپ و بلوئر بكواش ميشود. به همين 

دليل

 استفاده از يك پمپ با ظرفيت كامل و يك رزرو وجود ندارد (2*100%) و پمپ هاي 

بكواش

 بايد به صورت (3*50%) انتخاب شوند.

ابعاد مخازن شني و كربن ، ارتفاع مدياها يك برآورد اوليه جهت اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و 

با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه در جهت بهبود عملكرد 

پس از عقد قرارداد قابل بررسي مي باشد.

51

·         لطفا شفاف سازي شود بكواش به صورت همزمان با آب و هوا نياز است و يا مراحل 

شستشو

 با آب و هوا به صورت جداگانه و به ترتيب مدنظر هستند؟

طبق اسناد در نظر گرفته شود.

52

·         در صفحات 15 و 16 از سند شرح خدمات و مشخصات فني سيال ورودي به فيلتر 

شني و

 كربني آب خام و پساب بيان شده است. منظور از پساب چيست؟

آب ورودي طبق آناليز درج شده در اسناد براي سيال فيلتر ها در نظر گرفته شود.

53
·         نصب فيلترها در خارج از فضاي سوله نيازمند شلتر است. لطفا موافقت خود را اعالم 

كنيد.
طبق اسناد در نظر گرفته شود.

55

·         در فلودياگرام صفحه 10 از سند شرح خدمات و مشخصات فني، ظرفيت فيلترهاي 

شني و 

كربني به صورت (4*33%) و در صفحه 15 از سند مذكور به صورت (4*25%) نمايش داده 

شده است.

 لطفا اولويت طراحي مشخص شود.

 تعداد فيلتر هاي شني و كربن به صورت 4x25% در نظر گرفته شوند.

56

·         لطفا شفاف سازي شود بكواش به صورت همزمان با آب و هوا نياز است و يا مراحل 

شستشو

 با آب و هوا به صورت جداگانه و به ترتيب مدنظر هستند؟

طبق اسناد در نظر گرفته شود.

57

  با توجه به استفاده از بخشي از آب توليدي جهت آشاميدن لطفا تعداد پرسنل مصرف 

كننده و

 يا ميزان دبي مصرف جهت سايزينگ پمپ انتقال (PU-K082.1~2) مشخص شود.

 ضمن اينكه استفاده از آب توليدي جهت آشاميدن نيازمند تزريق امالحي مانند

 (NaOH, NaHCO3, CaCl2, Cl2, MgCl2) است. لطفا در صورت موافقت با 

تزريق مواد مورد نياز

 اعالم نمائيد.

طبق اسناد در نظر گرفته شود.

طبق اسناد وbfd  در نظر گرفته شود.  آيا آب ناشي از sludge dewatering به TK-01 بازگردانده ميشود؟58



59

  با توجه به اسناد مناقصه، اين شركت عالوه بر اعالم قيمت طرح مطابق با خواست 

كارفرما، اقدام

 به ارائه پيشنهاد فني (در پاكت ب) و مالي (پاكت ج) با توجه به طراحي خود خواهد كرد.

 لطفا موافقت خود را اعالم نمائيد.

در اين خصوص منعي وجود ندارد ولي اولويت با مندرجات اسناد مناقصه و پرسش و پاسخ هاست.

60

   در صفحات 17، 22 و 83 از سند شرح خدمات و مشخصات فني انواع متفاوت فيلتر 

كارتريجي

 درخواست شده اند، لطفا شفاف سازي شود.

طبق اسناد  در نظر گرفته شود.

61

      در مدرك General Arrangement ظرفيت مخزن آب آشاميدني m3 40 بيان 

شده،

حال آنكه در اسناد اين ظرفيت m3 100 است.

.40متر مكعب در نظر گرفته شود  

62
آيا امكان استفاده از پكيج هاي تزريق جداگانه آنتي اسكاالنت و SMBS براي هر ترين 

وجود دارد؟
طبق اسناد  در نظر گرفته شود.

شيوه دفع مواد شيميايي مصرف شده در زمان CIP چيست؟63
تمهيدات الزم در خصوص سپتيك پكيج شيميايي در نظر گرفته شود و تبعات مالي نيز به صورت 

يك آيتم لحاظ شود.

1

در صفحه 77 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني ذكر شده است كه فونداسيون و 

استراكچر سوله اجرا شده است. به منظور جانمايي تجهيزات مناقصه حاضر، لطفا ابعاد سوله 

و نقشه آن را ارائه نماييد.

تعدادي نقشه به پيوست اسناد ارائه شده است. ولي در صفحه 5 مدرك شرح خدمات و 

مشخصات فني، ذكر شده است كه نقشه هاي ارائه شده به عنوان نمونه بوده و مناقصه 

گران بايد با توجه به طراحي خود، نقشه هاي خود را ارائه دهند. لطفا شفاف سازي 

فرماييد در صورتيكه سوله RO اجرا شده است، آيا نقشه هاي پيوست اسناد، در مرحله 

مناقصه معتبر است و ميتواند مبناي تهيه پيشنهاد فني و مالي باشد؟

فوندانسيون و سازه فلزي سوله (بدون پوشش سقف و ديوار )  و مخازن بتني اجرا شده است و 

شركت كنندگان در مناقصه در صورت نياز  مي توانند از سايت بازديد كنند.

2

در مدرك «پيش نويس قرارداد» ماده 12: تعهدات پيمانكار رديف 12-36 اشاره شده است كه 

كفسازي صنعتي با پوشش اپوكسي بصورت رايگان در تعهد پيمانكار مي باشد و در جدول 

شماره 7: كارهاي سيويل نيز آيتمي در اين خصوص ديده نشده است. با توجه به اينكه اجراي 

كفسازي متضمن هزينه از سوي پيمانكار مي باشد خواهشمند است در اين خصوص شفاف 

سازي گردد.

نيازي به اجراي اپوكسي در كف سوله نيست. اين بند (پيش نويس قرارداد» ماده 12: تعهدات 

پيمانكار رديف 12-36) ناديده گرفته شود.

3
در صورت وجود آزمايشات ژئوتكنيك در محل اجراي كارهاي سيويل، خواهشمند است ارائه 

گردد.

با توجه به اجرا شدن فونداسيون و سازه فلزي سوله صرفا طراحي واجراي فونداسيون تجهيزات در 

تعهد برنده مناقصه بوده و در صورت نياز آزمايشات ژئوتكنيك موجود زون مورد نظر د راختيار 

برنده مناقصه قرار مي گيرد اگرچه اين نتايج تاثير چنداني در برآورد قيت پيمانكار نخواهد داشت.

4

جهت تسهيل در ورود اطالعات و بررآورد قيمتي، در صورت امكان جدول فهرست بهايي 

شماره 7: كارهاي سيويل و ابنيه نيز بصورت فايل Excel ز سوي كارفرماي محترم در اختيار 

مناقصه گران قرار گيرد.

اين فايل ضميمه پاسخ به پرسش ها در اختيار شركت كنندگان قرار ميگيرد.

5

با توجه به ماهيت EPC مناقصه و توضيحات مندرج در مدرك «شرح خدمات و مشخصات 

فني» صفحه 77 بخش الزامات فني و شرح كار بخش ابنيه و خدمات عمراني، آيا مناقصه گران 

در صورت صالحديد با توجه به طرح فني و تجربيات اجرايي خود، امكان انجام تغييرات در 

احجام مندرج در جدول 7: كارهاي سيويل را خواهند داشت؟

احجام كارهاي سيويل  يك برآورد اوليه جهت همسنگ سازي در اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و 

با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه كه منجر به تغيير در 

احجام امور سيويل گردد پس از عقد قرارداد قابل بررسي بوده و تبعات مالي آن شامل كاهش يا 

افزايش پس از بررسي و تاييد كارفرما بر اساس مقدار كار انجام شده لحاظ خواهد شد.

6
در مدرك شرح خدمات مربوط به ابنيه واحد تصفيه كوثر مدت اجراي كار 6 ماه شمسي عنوان 

شده است، خواهشمند است اين زمان در اسناد تطويل گردد.
مدت زمان اجراي كار 8 ماه صحيح است.

7
با توجه به نوسانات شديد قيمت در كشور خواهشمند است درخصوص تعلق گرفتن تعديل به 

اين پروژه تجديد نظر نماييد.
موارد قرار دادي طبق اسناد مناقصه در نظر گرفته شود.

8

مطابق جدول شكست قيمت ارائه شده توسط كارفرما در اسناد مناقصه كه در هر بخش 

مقادير كار درج شده است و با توجه به اينكه پروژه به صورت EPC مي باشد، در صورت 

افزايش مقادير عنوان شده آيا اين مقدار به پيمانكار پرداخت مي گردد؟

احجام كارهاي سيويل  يك برآورد اوليه جهت همسنگ سازي در اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و 

با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه كه منجر به تغيير در 

احجام امور سيويل گردد پس از عقد قرارداد قابل بررسي بوده و تبعات مالي آن شامل كاهش يا 

افزايش نسبت به جدول ساختار شكست ضميمه اسناد،  پس از بررسي و تاييد كارفرما بر اساس مقدار 

كار انجام شده لحاظ خواهد شد.

9

با توجه به اينكه رديفهاي بخش سيويل در اسناد به صورت آيتم فهرست بهايي بدون قيمت 

آورده شده است خواهشمند است نحوه پرداخت و محاسبه  ضريب پيشنهادي پيمانكار در 

بخش اضافه كاري و قيمت هاي جديد مشخص گردد.

براي كار اضافي مبناي پرداخت ساختار شكست موجود و قيمت درج شده در قراراداد براي هر 

آيتم است و در مورد آيتم هاي كارهاي جديد پس از ارائه آناليز بها توسط پيمانكار و بررسي و 

تاييد كارفرما مالك پرداخت قرار خواهد گرفت.

10
در خصوص فواصل حمل مصالح آيا فواصل حمل ذكر شده در فهرست بهاي منضم مالك 

پرداخت مي باشد يا در زمان اجرا فواصل حمل تدقيق خواهد شد؟

فواصل حمل اعالمي در اسناد يك برآورد اوليه جهت همسنگ سازي در اخذ قيمت از پيمانكاران 

بوده و  پس از عقد قرارداد تغيير اين فواصل قابل بررسي بوده و تبعات مالي آن شامل كاهشي آن 

نسبت به جدول ساختار شكست ضميمه اسناد،  پس از بررسي و تاييد كارفرما بر اساس  فواصل حمل 

جديد مورد تاييد لحاظ خواهد شد.  مقادير درج شده در جداول شكست قيمت (جدول 7 اسناد 

مناقصه) حداكثر مقادير پرداختي به عنوان حمل به پيمانكار خواهد بود.

11

آيا سوله محل نصب سيستم اسمز معكوس ساخته شده است يا فقط نقشه هاي ساخت توليد 

شده است؟

همچنين آيا فونداسيون براي پكيجهاي RO ، فيلترها و غيره اجرا شده است؟

صرفا فوندانسيون و سازه فلزي سوله (بدون پوشش سقف و ديوار )  و مخازن بتني به صورت كامل 

اجرا شده است و شركت كنندگان در مناقصه در صورت نياز  مي توانند از سايت بازديد كنند.

12

آيا ساختمان محل نصب پكيجهاي شيميايي ساخته شده است يا فقط نقشه هاي فونداسيون 

توليد شده است؟

در صورت كوچك بودن فضا آيا مي توان ابعاد ارائه شده را افزايش داد؟ 

همچنين در خصوص فضاي الزم براي انبار مواد شيميايي نيز اظهار نظر فرماييد.

صرفا فوندانسيون و سازه فلزي سوله (بدون پوشش سقف و ديوار )  و مخازن بتني به صورت كامل 

اجرا شده است و شركت كنندگان در مناقصه در صورت نياز  مي توانند از سايت بازديد كنند. با 

توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه در جهت بهبود عملكرد 

پس از عقد قرارداد قابل بررسي مي باشد.



13

در مدرك شرح خدمات مربوط به ابنيه، صفحه 11، ماده 1 ، با عنايت به درج عبارت "عمليات 

رفع معارض" و با توجه به اجراي كامل پروژه در محل مجتمع فوالد گل گهر، خواهشمند است 

در خصوص معارضات موجود شفاف سازي گرديده و اطالعات و نقشه هاي الزم، به جهت 

برآورد حدود انجام كار در اين حوزه ارائه گردد.

رجوع شود به ماده 28 صفحه 49/17 و 18 /49 شرح خدمات ابنيه موارد مربوط به رفع معارض.

14
با توجه به وجود ترك هاي متعدد در ديواره مخازن پيشنهاد مي گردد آيتم آب بندي مخازن 

با پوشش اپوكسي در جداول قيمت در نظر گرفته شود.

با توجه به اينكه مخازن بتني و سازه فلزي سوله اجرا شده و از زمان ساخت آن ها حدود 4 سال 

مي گذرد نياز است كه شركت كنندگان در مناقصه رديف هزينه اي را براي ترميم وضعيت موجود 

بر اساس تجربه خود و يا بر مبناي بازديد از شرايط موجود در نظر بگيرند. در نهايت برنده مناقصه 

تضمين كننده كيفيت و عملكرد كل پلنت از جمله اين مخازن و سوله مي باشد.

15

با توجه به گذشت زمان از نصب اسكلت فلزي سوله، زنگ زدگي در قسمت هاي مختلف اين 

سازه مشهود است و جهت حفظ پايداري سازه در طول دوره بهره برداري نياز است اسكلت 

سوله مجدد سند پالست و رنگ آميزي شود. لذا خواهشمند است اين رديف قيمتي در جداول 

درج قيمت در نظر گرفته شود.

با توجه به اينكه مخازن بتني و سازه فلزي سوله اجرا شده و از زمان ساخت آن ها حدود 4 سال 

مي گذرد نياز است كه شركت كنندگان در مناقصه رديف هزينه اي را براي ترميم وضعيت موجود 

بر اساس تجربه خود و يا بر مبناي بازديد از شرايط موجود در نظر بگيرند. در نهايت برنده مناقصه 

تضمين كننده كيفيت و عملكرد كل پلنت از جمله اين مخازن و سوله مي باشد.

16
خواهشمند است وندور نوار آب بند موضوع رديف 123 در وندور ليست اعالم گردد. همچنين 

با توجه به اينكه مخازن موجود مي باشد خواهشمند است محل اجراي اين آيتم مشخص گردد.

در صورت نياز به استفاده از نوار آب بند،  وندوري كه گواهي نامه صالحيت توليد نوار آب بند از 

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن داشته باشد مد نظر قرار گيرد. در خصوص محل نيز پس از مرحله 

مهندسي اين مورد نهايي مي شود و در اين مرحله الزم است شركت كنندگان بر اساس مقدار درج 

شده در جدول شماره 7 اسناد مناقصه مربوط به ابنيه در رديف مربوطه قيمت خود را لحاظ كنند.

17
در خصوص آيتم هاي 65، 74، 78 و 79 خواهشمند است تغييرات ارتفاع نيز در رديف هاي 

قيمتي لحاظ گردد.

احجام كارهاي سيويل  يك برآورد اوليه جهت همسنگ سازي در اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و 

با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه كه منجر به تغيير در 

احجام امور سيويل گردد پس از عقد قرارداد قابل بررسي بوده و تبعات مالي آن شامل كاهش يا 

افزايش نسبت به جدول ساختار شكست ضميمه اسناد،  پس از بررسي و تاييد كارفرما بر اساس مقدار 

كار انجام شده لحاظ خواهد شد.

خواهشمند است در خصوص محل اجراي آيتم 56 شفاف سازي صورت گيرد18

احجام كارهاي سيويل  يك برآورد اوليه جهت همسنگ سازي در اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و 

با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه كه منجر به تغيير در 

احجام امور سيويل گردد پس از عقد قرارداد قابل بررسي بوده و تبعات مالي آن شامل كاهش يا 

افزايش نسبت به جدول ساختار شكست ضميمه اسناد،  پس از بررسي و تاييد كارفرما بر اساس مقدار 

كار انجام شده لحاظ خواهد شد.

خواهشمند است در خصوص آيتم 61 شفاف سازي صورت گيرد19

احجام كارهاي سيويل  يك برآورد اوليه جهت همسنگ سازي در اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و 

با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه كه منجر به تغيير در 

احجام امور سيويل گردد پس از عقد قرارداد قابل بررسي بوده و تبعات مالي آن شامل كاهش يا 

افزايش نسبت به جدول ساختار شكست ضميمه اسناد،  پس از بررسي و تاييد كارفرما بر اساس مقدار 

كار انجام شده لحاظ خواهد شد.

خواهشمند است در خصوص آيتم 47 شفاف سازي صورت گيرد20

احجام كارهاي سيويل  يك برآورد اوليه جهت همسنگ سازي در اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و 

با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه كه منجر به تغيير در 

احجام امور سيويل گردد پس از عقد قرارداد قابل بررسي بوده و تبعات مالي آن شامل كاهش يا 

افزايش نسبت به جدول ساختار شكست ضميمه اسناد،  پس از بررسي و تاييد كارفرما بر اساس مقدار 

كار انجام شده لحاظ خواهد شد.

21
خواهشمند است در خصوص آيتم 48 با موضوع تهيه و كاشت بولت مكانيكي به همراه سوراخ 

كاري، مشخصص گردد چه سايز بولتي مد نظر كارفرماي محترم مي باشد.

احجام كارهاي سيويل  يك برآورد اوليه جهت همسنگ سازي در اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و 

با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه كه منجر به تغيير در 

احجام امور سيويل گردد پس از عقد قرارداد قابل بررسي بوده و تبعات مالي آن شامل كاهش يا 

افزايش نسبت به جدول ساختار شكست ضميمه اسناد،  پس از بررسي و تاييد كارفرما بر اساس مقدار 

كار انجام شده لحاظ خواهد شد.

خواهشمند است در خصوص محل اجراي رديف 39 شفاف سازي صورت گيرد22

احجام كارهاي سيويل  يك برآورد اوليه جهت همسنگ سازي در اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و 

با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه كه منجر به تغيير در 

احجام امور سيويل گردد پس از عقد قرارداد قابل بررسي بوده و تبعات مالي آن شامل كاهش يا 

افزايش نسبت به جدول ساختار شكست ضميمه اسناد،  پس از بررسي و تاييد كارفرما بر اساس مقدار 

كار انجام شده لحاظ خواهد شد.

23
در خصوص آيتم 20 و 21 با توجه به محل اجراي پروژه و فضاي محدود مانور بولدوزر 

خواهشمند است لودر يا بيل مكانيكي جايگزين بولدوزر گردد.

احجام كارهاي سيويل  يك برآورد اوليه جهت همسنگ سازي در اخذ قيمت از پيمانكاران بوده و 

با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه كه منجر به تغيير در 

احجام امور سيويل گردد پس از عقد قرارداد قابل بررسي بوده و تبعات مالي آن شامل كاهش يا 

افزايش نسبت به جدول ساختار شكست ضميمه اسناد،  پس از بررسي و تاييد كارفرما بر اساس مقدار 

كار انجام شده لحاظ خواهد شد.

خواهشمند است مشخصات فيدر برق پروژه تحويلي اعالم گردد24
مطابق بند 4، 5 و 6 بخش برق اسناد (شرح خدمات و مشخصات فني صفحه 28/89 ) اين مورد 

مشخص شده است.

25

با توجه به جانمائي اتاق ترانس در نقشه هاي جانمائي خواهشمند است مشخص گردد آيا 

ترانس در محدوده كار پيمانكار مي باشد يا خير. در صورت پاسخ مثبت خواهشمند است 

مشخصات ترانس مد نظر اعالم گردد.

ترانس، تابلو MV ،  كابل كشي و ساير تجهيزات مورد نياز بايستي در بروارد مالي و فني شركت 

كنندگان در مناقصه لحاظ گردد.

سواالت عمراني



26
خواهشمند است مشخصات سيستم كنترل درخواستي نوع PLC، كامپيوتر صنعتي و موارد 

مربوط به كنترل تاسيسات مشخص گردد.

در خصوص مغايرت وجود كنترل روم /اپراتور روم مجزا در متن اسناد مابين صفحات 26 و 60 

  HMI شرح خدمات فني اعالم مي گردد كه وجود كنترل روم /اپراتور روم  مجزا به همراه سيستم

و كنترل محلي مستقل در محل مناسب (داخل اتاق برق يا فضاي ديگري داخل سوله و يا جنب 

سوله) الزم است. ارسال سيگنال هاي مورد نياز جهت مانيتورينگ به اتاق كنترل مركزي در فاصله 

حدود 200 متري الزم است پيش بيني گردد. تبعات مالي موارد فوق بايستي توسط شركت 

كنندگان در مناقصه در جداول شكست قيمت ابزار دقيق ، برق ، سيويل و ...  لحاظ گردد. جزييات 

مشخصات كنترلي بر عهده شركت كننده در مناقصه و بر اساس طراحي آن شركت است.

27

با توجه به عدم پيش بيني اتاق كنترل در جانمائي و لزوم در نظر گرفتن فضا براي اين منظور، 

پيشنهاد مي گردد اين فضا در طبقه دوم باال ايستگاه پمپاژ در ارتفاع 4 متري باالي تاسيسات 

جانمائي گردد. در صورت پاسخ مثبت خواهشمند است حداقل هاي مد نظر كارفرما جهت 

احداث اتاق اپراتوري اعالم گردد. هچنين رديف مربوطه در جداول قيمتي درج گردد.

در خصوص مغايرت وجود كنترل روم  / اپراتور روم  مجزا در متن اسناد مابين صفحات 26 و 60 

  HMI شرح خدمات فني اعالم مي گردد كه وجود كنترل روم/اپراتور روم مجزا به همراه سيستم

و كنترل محلي مستقل در محل مناسب (داخل اتاق برق يا فضاي ديگري داخل سوله و يا جنب 

سوله) الزم است. ارسال سيگنال هاي مورد نياز جهت مانيتورينگ به اتاق كنترل مركزي در فاصله 

حدود 200 متري الزم است پيش بيني گردد. تبعات مالي موارد فوق بايستي توسط شركت 

كنندگان در مناقصه در جداول شكست قيمت ابزار دقيق ، برق ، سيويل و ...  لحاظ گردد.

1
در اسناد اشاره اي به HVAC ساختمانها نشده است. در صورتي كه در اسكوپ مناقصه 

ميباشد، لطفا به منظور همسنگ سازي پيشنهادات، اسپك مورد نظر را ارائه فرماييد.

سيستم تهويه مورد نياز به طور كامل در محدوده كاري پيمانكار بوده و به طور خاص براي اتاق 

هاي برق بايستي سيستم فشار مثبت انتخاب شود.  اسپك پروژه پيوست شده است.

2
در اسناد اشاره اي به ديزل ژنراتور نشده است. آيا تامين برق اضطراري به عهده كارفرما 

ميباشد؟

ديزل ژنراتوري براي اين پلنت مورد نياز نيست. در صورت نياز به برق اضطراري،  منبع تامين فيدر 

باالدست خواهد بود.

3

در اسناد اشاره اي به fire fighting  و fire alarm نشده است. در صورتي كه در 

اسكوپ مناقصه ميباشد، لطفا به منظور همسنگ سازي پيشنهادات، اسپك مورد نظر را ارائه 

فرماييد.

در خصوص تاسيسات برقي شامل روشنايي، fire alarm ، cctv تابلو روشنايي و ... مشخصات فني 

در قالب لجند نقشه هاي اوليه موجود  و ليست تجهيزات پيوست اين پرسش پاسخ ارائه مي شود. 

كه الزم است در جداول شكست قيمت برق و ابزار دقيق اضافه شوند.

4
در اسناد اشاره اي به CCTV نشده است. ولي در وندور ليست به آن اشاره شده است. آيا 

CCTV در اسكوپ مناقصه ميباشد؟

در خصوص تاسيسات برقي شامل روشنايي، fire alarm ، cctv تابلو روشنايي و ... مشخصات فني  

قالب لجند نقشه هاي اوليه موجود  و ليست تجهيزات پيوست اين پرسش پاسخ ارائه مي شود.

5

در صفحه 26 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني ذكر شده است كه تابلوهاي برق 

بايستي از نوع تابلوهاي موجود در سايت باشند. لطفا نوع تابلوهاي موجود در سايت را 

مشخص فرماييد.

 LV  بوده و تيپ تابلوهاي SIMOPRIME تيپ تابلوهاي موجود در سايت براي مديوم ولتاژ

سايت NS680 جابون  است.

خواهشمند است مشخصات فيدر برق پروژه تحويلي اعالم گردد6
مطابق بند 4، 5 و 6 بخش برق اسناد (شرح خدمات و مشخصات فني صفحه 28/89 ) اين مورد 

مشخص شده است.

7

با توجه به جانمائي اتاق ترانس در نقشه هاي جانمائي خواهشمند است مشخص گردد آيا 

ترانس در محدوده كار پيمانكار مي باشد يا خير. در صورت پاسخ مثبت خواهشمند است 

مشخصات ترانس مد نظر اعالم گردد.

ترانس، تابلو MV ،  كابل كشي و ساير تجهيزات مورد نياز بايستي در بروارد مالي و فني شركت 

كنندگان در مناقصه لحاظ گردد.

8
خواهشمند است مشخصات سيستم كنترل درخواستي نوع PLC، كامپيوتر صنعتي و موارد 

مربوط به كنترل تاسيسات مشخص گردد.

در خصوص مغايرت وجود كنترل روم  /اپراتور روم مجزا در متن اسناد مابين صفحات 26 و 60 

  HMI شرح خدمات فني اعالم مي گردد كه وجود كنترل روم/اپراتور روم  مجزا به همراه سيستم

و كنترل محلي مستقل در محل مناسب (داخل اتاق برق يا فضاي ديگري داخل سوله و يا جنب 

سوله) الز است. ارسال سيگنال هاي مورد نياز جهت مانيتورينگ به اتاق كنترل مركزي در فاصله 

حدود 200 متري الزم است پيش بيني گردد. تبعات مالي موارد فوق بايستي توسط شركت 

كنندگان در مناقصه در جداول شكست قيمت ابزار دقيق ، برق ، سيويل و ...  لحاظ گردد. جزييات 

مشخصات كنترلي بر عهده شركت كننده در مناقصه و بر اساس طراحي آن شركت است.

9

با توجه به عدم پيش بيني اتاق كنترل در جانمائي و لزوم در نظر گرفتن فضا براي اين منظور، 

پيشنهاد مي گردد اين فضا در طبقه دوم باال ايستگاه پمپاژ در ارتفاع 4 متري باالي تاسيسات 

جانمائي گردد. در صورت پاسخ مثبت خواهشمند است حداقل هاي مد نظر كارفرما جهت 

احداث اتاق اپراتوري اعالم گردد. هچنين رديف مربوطه در جداول قيمتي درج گردد.

در خصوص مغايرت وجود كنترل روم  /اپراتور روم  مجزا در متن اسناد مابين صفحات 26 و 60 

  HMI شرح خدمات فني اعالم مي گردد كه وجود كنترل روم/اپراتور روم  مجزا به همراه سيستم

و كنترل محلي مستقل در محل مناسب (داخل اتاق برق يا فضاي ديگري داخل سوله و يا جنب 

سوله) الزم است. ارسال سيگنال هاي مورد نياز جهت مانيتورينگ به اتاق كنترل مركزي در فاصله 

حدود 200 متري الزم است پيش بيني گردد. تبعات مالي موارد فوق بايستي توسط شركت 

كنندگان در مناقصه در جداول شكست قيمت ابزار دقيق ، برق ، سيويل و ...  لحاظ گردد.

10
آيا اجراي كابل كشي از سر فيدر ورودي تا اتاق برق مناقصه در محدوده كاري پيمانكار قرار 

دارد؟

طبق اسناد  كابل كشي از فيدر تا اتاق برق بايستي توسط شركت كنندگان در مناقصه در نظر گرفته 

شود.

مالك برآورد مسير كابل كشي كاندوييت بانك است.خواهشمند است نوع مسير كابل كشي ( كاندوئيت بانك يا...)  مشخص گردد.11

12
 درصورت نياز به سيستم هاي جريان ضعيف خواهشمند است شفاف سازي گردد. (  سيسستم 

تلفن و پيجينگ،CCTV ، اعالم حريق) 

در خصوص تاسيسات برقي شامل روشنايي، fire alarm ، cctv تابلو روشنايي و ... مشخصات فني 

در قالب لجند نقشه هاي اوليه موجود  و ليست تجهيزات پيوست اين پرسش پاسخ ارائه مي شود. . 

كه الزم است در جداول شكست قيمت برق و ابزار دقيق اضافه شوند.
در اين مرحله نواحي به صورت SAFE  در نظر گرفته شوند. سطح Area Classification پلنت مورد مناقصه مشخص گردد.13



 در صورت نياز به ديزل ژنراتور و  UPS خواهشمند است شفاف سازي گردد.14

نياز به در نظر گرفتن UPS جداگانه و ديزل ژنراتور نبوده و مي توان از منبع UPS  موجود براي 

كنترل و ابزار دقيق استفاده كرد. مسير انتقال از طريق كابل ها حدود 200 متر برآورد مي شود و   

الزم است شركت كنندگان تمهيدات الزم و قيمت اين ايتم را نيز مد نظر قرار دهند. در خصوص 

DCUPS نيز مطابق اسناد صفحه 51/89 شرح خدمات و مشخصات فني  الزم است شركت كنندگان 

در مناقصه اين مورد را در براورد فني و مالي بايستي لحاظ شود.

 موقعيت مكاني و فاصله اتاق كنترل مركزي تا Remote I/O پكيج مناقصه مشخص گردد15

در خصوص مغايرت وجود كنترل روم /اپراتور روم مجزا در متن اسناد مابين صفحات 26 و 60 

  HMI شرح خدمات فني اعالم مي گردد كه وجود كنترل روم مجزا /اپراتور روم به همراه سيستم

و كنترل محلي مستقل در محل مناسب (داخل اتاق برق يا فضاي ديگري داخل سوله و يا جنب 

سوله) الزم است. ارسال سيگنال هاي مورد نياز جهت مانيتورينگ به اتاق كنترل مركزي در فاصله 

حدود 200 متري الزم است پيش بيني گردد. تبعات مالي موارد فوق بايستي توسط شركت 

كنندگان در مناقصه در جداول شكست قيمت ابزار دقيق ، برق ، سيويل و ...  لحاظ گردد.

16
آيا اجراي ارتباط با اتاق كنترل مركزي در محدوده كار پيمانكار قرار دارد؟ در صورت مثبت 

بودن پاسخ، نحوه ي اجرا مشخص گردد.

در خصوص مغايرت وجود كنترل روم  / اپراتور روم مجزا در متن اسناد مابين صفحات 26 و 60 

  HMI شرح خدمات فني اعالم مي گردد كه وجود كنترل روم /اپراتور روم مجزا به همراه سيستم

و كنترل محلي مستقل در محل مناسب (داخل اتاق برق يا فضاي ديگري داخل سوله و يا جنب 

سوله) الزم است. ارسال سيگنال هاي مورد نياز جهت مانيتورينگ به اتاق كنترل مركزي در فاصله 

حدود 200 متري الزم است پيش بيني گردد. تبعات مالي موارد فوق بايستي توسط شركت 

كنندگان در مناقصه در جداول شكست قيمت ابزار دقيق ، برق ، سيويل و ...  لحاظ گردد.

17
 با توجه به موجود بودن سيستم كنترل مركزي ( CPU)  و ارتباط پكيج RO با CCR از طريق 

فيبرنوري ، آيا بايد تجهيز DP/DP COUPLER درنظر گرفته شود
بايستي عالوه بر فيبر نوري،  تجهيز DP/DP COUPLER نيز درنظر گرفته شود.

18

  Zone 22 در صفحه 7 از شرح خدمات و مشخصات فني اشاره شده كه محل اجراي پروژه 

مي باشد . خواهشمند است در صورتيكه مدرك Area clasification وجود دارد ارسال 

شود. آيا اتاق برق و ترانس نيز در Zone 22  قرار دارد و نياز به تجهيزات خاصي براي 

حفاظت تجهيزات داخل آن  مي باشد؟

در خصوص اتاق برق و ترانس نياز به تجهيزات خاصي براي حفاظت تجهيزات داخل آن  نمي باشد

19

در صفحه26 از شرح خدمات و مشخصات فني اشاره شده كه  برخي از تجهيزات الكتريكي 

امكان تهيه توسط كارفرما( ترانس - سوييچگير)  را دارند و در ادامه به فاصله 150 متري براي 

تامين برق از اتاق برق WTP  كوثر اشاره شده است. خواهشمند است مكان تحويل برق - 

مسير سازي  و تجهيزاتي كه توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد براي همسنگ 

سازي پيشنهاد ها مشخص شود.

ترانس، تابلو MV ،  كابل كشي و ساير تجهيزات مورد نياز بايستي در بروارد مالي و فني شركت 

كنندگان در مناقصه لحاظ گردد.

20
در صفحه26 از شرح خدمات و مشخصات فني به ارتباط سيستم كنترل RO  با اتاق اپراتوري 

اشاره شده است. لطفا فاصله اتاق اپراتوري و سيستم كنترل مشخص شود.

در خصوص مغايرت وجود كنترل روم  / اپراتور روم  مجزا در متن اسناد مابين صفحات 26 و 60 

  HMI شرح خدمات فني اعالم مي گردد كه وجود كنترل روم/اپراتور روم مجزا به همراه سيستم

و كنترل محلي مستقل در محل مناسب (داخل اتاق برق يا فضاي ديگري داخل سوله و يا جنب 

سوله) الزم است. ارسال سيگنال هاي مورد نياز جهت مانيتورينگ به اتاق كنترل مركزي در فاصله 

حدود 200 متري الزم است پيش بيني گردد. تبعات مالي موارد فوق بايستي توسط شركت 

كنندگان در مناقصه در جداول شكست قيمت ابزار دقيق ، برق ، سيويل و ...  لحاظ گردد.

21

در صفحه31 از شرح خدمات و مشخصات فني به اجزا تابلو MV  اشاره شده است. در 

صورتيكه تابلو مديوم ولتاژ جز اسكوپ كار پيمانكار مي باشد ، خواهشمند است تعداد سلول 

( ورودي - خروجي )  و مكان قرار گيري مشخص شود. تابلو برق MVدر اتاق WTP  در نظر 

گرفته شده يا در اتاق برق جديد RO  در نظر گرفته شده؟

طراحي و جانمايي كه در اتاق برق RO خواهد بود تماما بر عهده پيمانكار است.

22
لطفا شفاف سازي شود كه AC UPS و   DC UPS  جز اسكوپ كار پيمانكار مي باشد يا در 

صورت لزوم در ورودي Battery limit  تحويل ميشود.

نياز به در نظر گرفتن UPS جداگانه و ديزل ژنراتور نبوده و مي توان از منبع UPS  موجود براي 

كنترل و ابزار دقيق استفاده كرد. مسير انتقال از طريق كابل ها حدود 200 متر برآورد مي شودو   

الزم است شركت كنندگان تمهيدات الزم و قيمت اين ايتم را نيز مد نظر قرار دهند. در خصوص 

DCUPS نيز مطابق اسناد صفحه 51/89 شرح خدمات و مشخصات فني  الزم است شركت كنندگان 

در مناقصه اين مورد را در براورد فني و مالي بايستي لحاظ شود.

23

در صفحه 37 از شرح خدمات به امكان استفاده از باسداكت اشاره شده است. لطفا شفاف 

سازي شود براي چه رنجي نياز به باسداكت مي باشد و  در صورت نياز آيا تامين آن با پيمانكار 

مي باشد.

براي ترانس هاي 2000KVA و باالتر مي بايست از باسداكت استفاده شود و تمهيدات الزم در 

خصوص جانمايي و تامين و ... بايستي توسط شركت كنندگان درمناقصه لحاظ شود.

24
در فايل قيمت در رديف 15 برق و ابزار دقيق به فلومتر نوع دوم اشاره شده است. خواهشمند 

است نوع فلومتر مشخص شود.
در فايل قيمت در رديف 15 برق و ابزار دقيق، فلومتر نوع دوم ناديده گرفته شود.

تأمين ترانسفورماتور و كابلهاي MV توسط كارفرما صورت مي پذيرد؟25
ترانس، تابلو MV ،  كابل كشي و ساير تجهيزات مورد نياز بايستي در بروارد مالي و فني شركت 

كنندگان در مناقصه لحاظ گردد.

 لوازم يدكي و Spare Part  زمان راه اندازي و بهره برداري در پيشنهاد لحاظ گردد؟26

ليست كل  قطعات يدكي دو ساالنه پيشنهادي  و راه اندازي كل پروژه به صورت مجزا از طرف 

شركت كنندگان در مناقصه ارسال مي گردد. شركت كنندگان در مناقصه با ارائه اين ليست نياز 

پلنت به قطعات يدكي جهت بهره برداري و عملكرد را در مرحله راه اندازي و دو سال پس از 

تحويل موقت تضمين مي نمايند. اين ليست بدون درج قيمت در مرحله ارسال پيشنهاد فني الزم 

است به كارفرما ارائه گردد.

27
غير از سيستم روشنايي هيچكدام از سيتمهاي جانبي وحفاظتي شامل      

CCTV,Intercom,Fire Alarm, ,Lightning  مدنظر نمي باشد؟

در خصوص تاسيسات برقي شامل روشنايي، fire alarm ، cctv تابلو روشنايي و ... مشخصات فني 

در قالب لجند نقشه هاي اوليه موجود  و ليست تجهيزات پيوست اين پرسش پاسخ ارائه مي شود. . 

كه الزم است در جداول شكست قيمت برق و ابزار دقيق اضافه شوند.

سواالت برقي و كنترلي



28
در لي اوت Control Room  موجود نمي باشد آيا سيستم مانيتورينگ و استيشن هاي 

اپراتوري و مهندسي در محلي ديگر استقرار مي يابد؟

در خصوص مغايرت وجود كنترل روم / اپراتور روم مجزا در متن اسناد مابين صفحات 26 و 60 

  HMI شرح خدمات فني اعالم مي گردد كه وجود كنترل روم /اپراتور روم مجزا به همراه سيستم

و كنترل محلي مستقل در محل مناسب (داخل اتاق برق يا فضاي ديگري داخل سوله و يا جنب 

سوله) الزم است. ارسال سيگنال هاي مورد نياز جهت مانيتورينگ به اتاق كنترل مركزي در فاصله 

حدود 200 متري الزم است پيش بيني گردد. تبعات مالي موارد فوق بايستي توسط شركت 

كنندگان در مناقصه در جداول شكست قيمت ابزار دقيق ، برق ، سيويل و ...  لحاظ گردد.

مطابق با صفحه 6 اسناد (شرح خدمات و مشخصات فني) لحاظ شود.خواهشمند است دماي طراحي در بخش برق براي محيط بيروني و دروني مشخص گردد.29

30

در صفحه 26 اسناد شرح خدمات و مشخصات فني اشاره شده كه "نقشه ها و  و ليست احجام ارائه شده به 

 11KV MV  عنوان نمونه بوده و مناقصه گران بايد با توجه به طراحي خود نقشه هاي خود را با توجه به ولتاژ

ارائه دهند." ولي در پيوست اسناد نقشه و ليست احجام در بخش برق و كنترل و ابزاردقيق مشاهده نمي 

شود،خواهشمند است در اين خصوص شفاف سازي فرماييد.

بر اساس اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مانند ليست جدول 7 اسناد مناقصه، همچنين پاسخ به 

سواالت برق و ابزار دقيق و كنترل كه منجر به اضافه شدن و يا تغيير در احجام مي شود؛ الزم است 

مناقصه گران براورد فني و مالي خود را انجام دهند.

31

در صفحه 26 اسناد شرح خدمات و مشخصات فني اشاره شده كه "تامين برق ازفيدرهاي خروجي 11kV واقع 

در اتاق برق WTP كوثر در فاصله 150 متري مي باشد" خواهشمند است مشخص گردد كه تامين كابل از 

پست باالدست نيز بر عهده پيمانكار است يا خير و همچنين در خصوص تامين فيدر يا فيدرهاي خروجي در 

تابلوي موجود و همچنين تعداد فيدرهاي خروجي يك عدد يا دو عدد فيدر 11kV جهت پست RO  شفاف 

سازي فرماييد.

تامين كابل بر عهده پيمانكار است، يك عدد فيدر موجود بوده و كليه تمهيدات الزم جهت انتقال 

برق از خروجي فيدر به بعد برعهده پيمانكار است.

32

در صفحه 26 اسناد شرح خدمات و مشخصات فني اشاره شده كه "تامين برق ازفيدرهاي خروجي 11kV واقع 

در اتاق برق WTP كوثر در فاصله 150 متري مي باشد" خواهشمند است مشخص گردد كه تهيه و اجراي 

مسير كابل بين پست باالدست و پست RO  بر عهده پيمانكار است يا خير و همچنين در خصوص نوع مسير 

كابل بين پست باالدست و پست RO از لحاظ ترنچ كابل يا رك كابل يا كاندوييت بانك شفاف سازي فرماييد؟

مالك برآورد مسير كابل كشي كاندوييت بانك است.

33

در صفحه 26 اسناد شرح خدمات و مشخصات فني اشاره شده كه "تابلوهاي برق بايدازنوع( هم تيپ)  تابلوهاي 

موجود در سايت باشند." خواهشمند است در خصوص تيپ تابلو برق هاي موجود در سايت  شفاف سازي 

فرماييد.

 LV  بوده و تيپ تابلوهاي SIMOPRIME تيپ تابلوهاي موجود در سايت براي مديوم ولتاژ

سايت NS680 جابون  است.

34

در صفحه 26 اسناد شرح خدمات و مشخصات فني به در نظر گرفتن اطاق برق و اپراتوري با ابعاد مناسب براي 

پروژه اشاره شده است جهت يكسان سازي پيشنهادها پيشنهاد مي گردد حداقل فضاي مناسب براي اين 

دوفضا از طرف كارفرما مشخص گردد.

حداقل فضاي مورد نياز اپراتور روم  12 متر مربع و براي كنترل روم30 متر مربع در اين مرحله در 

نظر گرفته شود و كليه تبعات مالي آن در بخش هاي مختلف لحاظ شوند.

35
خواهشمند است در خصوص تعداد  MV/LV Transformer (11/0.42 kV)ترانسفورماتورهاي  شفاف 

سازي فرماييد كه يك عدد ترانسفورماتور در اين پروژه بايد در نظر گرفته شود يا دو عدد؟
يك عدد ترانس بايستي براي پلنت مدنظر قرار گيرد.

36
خواهشمند است در خصوص نوع سيستم حفاظت از صاعقه ( قفس فارادي يا الكترونيكي)  براي پلنت جديد 

شفاف سازي فرماييد .

در خصوص تاسيسات برقي شامل روشنايي، fire alarm ، cctv تابلو روشنايي و ... مشخصات فني 

در قالب لجند نقشه هاي اوليه موجود  و ليست تجهيزات پيوست اين پرسش پاسخ ارائه مي شود. 

كه الزم است در جداول شكست قيمت برق و ابزار دقيق اضافه شوند..

37

 11KV MV Metal clad" در صفحه 30 و 31 اسناد شرح خدمات و مشخصات فني در بخش

 OutgoingوBus riserوIncoming feeder تابلوComponents در خصوص "switchgear

feederوEarth SwitchوDisconnected Switch توضيح داده شده است در خصوص حوزه كار در 

بخش تابلوي 11KV  شفاف سازي فرماييد كه آيا تامين تابلوي كامل 11KV كه شامل سلولهاي ورودي و كوپلر 

و خروجي مي باشد در حوزه كار مي باشد يا اينكه تابلو 11KV موجود مي باشد و تنها بايد فيدر يا فيدرهاي 

خروجي به تابلو اضافه گردد و يا اينكه حتي فيدر يا فيدرهاي خروجي موجود مي باشد.

 تنها تابلو موجود، سوييچگير  باال دست 11كيلو ولت در WTP مي باشدطراحي و تامين تابلوي 11 

كيلو ولت بر عهده پيمانكار است و بايستي در براورد هاي فني و مالي مناقصه گران لحاظ گردد.

38

در صفحه  38 اسناد شرح خدمات و مشخصات فني ودر نوت 3 اشاره شده كه براي موتورهاي باالي 90 

كيلووات سافت استارتر در نظر گرفته شود و در صفحه  42 اسناد اشاره شده كه براي موتورهاي تا 375 

كيلوواتيكه تيپ IE2 مي باشند از VFD استفاده شود لطفا براي موتورهاي High Pressure كه توان باالتر 

از 90 كيلووات دارند شفاف سازي فرماييد كه براي اين موتورها سافت استارتر بايد لحاظ شود يا VFD ؟

پمپ هاي فشار باال بايستي مجهز به VFD باشند و نيازي به سافت استارتر ندارند.

39
با توجه به وجود ليست سازندگان در اسناد شرح خدمات و مشخصات فني و همچنين فايلهاي AVL بخش 

سازندگان خارجي و ايراني ، آيا اولويتي بين  ليست سازندگان اسناد و فايلهاي مذكور وجود دارد؟

 اولويتي در خصوص وندور هاي ليست AVL وجود ندارد. در خصوص تامين كنندگان در اين 

مرحله بايستي شركت كنندگان مالك را بر تامين از وندور پيوست اسناد قرار دهند اما پس از اعالم 

برنده در صورتي كه وندور معتبر ديگري از طرف برنده مناقصه اعالم شود به شرط بررسي و تاييد 

كارفرما ، تامين خارج از وندور امكان پذير  است.  الزم به ذكر است در صورت تغيير بار مالي تامين 

(كاهش يا افزايش ) و تاييد كارفرما اين تغييرات در قيمت ها نيز لحاظ مي گردد. تبعات زماني 

ناشي از اين روند شامل زمان بررسي و اعالم نظر كارفرما و زمان تحويلي كاال از سمت سازنده 

مورد پذيرش نبوده و به عنوان تاخير غير مجاز محسوب مي شود.

40

آيا با توجه به بخشنامه شماره 364/19091 مورخ 1398/03/12 هيئت وزيران تحت عنوان قانون حداكثر 

استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني ، آيا استفاده از سازندگان معتبر ايراني كه 

در ليست بلند شركت نفت نيز مي باشند در اين پروژه مجاز مي باشد؟

در خصوص تامين كنندگان در اين مرحله بايستي شركت كنندگان مالك را بر تامين از وندور 

پيوست اسناد قرار دهند اما پس از اعالم برنده در صورتي كه وندور معتبر ديگري از طرف برنده 

مناقصه اعالم شود به شرط بررسي و تاييد كارفرما ، تامين خارج از وندور امكان پذير  است.  الزم به 

ذكر است در صورت تغيير بار مالي تامين (كاهش يا افزايش ) و تاييد كارفرما اين تغييرات در 

قيمت ها نيز لحاظ مي گردد. تبعات زماني ناشي از اين روند شامل زمان بررسي و اعالم نظر 

كارفرما و زمان تحويلي كاال از سمت سازنده مورد پذيرش نبوده و به عنوان تاخير غير مجاز 

محسوب مي شود.

41

خواهشمند است در خصوص لوازم يدكي كه آيا بايد در پيشنهاد فني و مالي توسط پيمانكار ديده شود يا خير 

شفاف سازي فرماييد، در صورتيكه لوازم يدكي بايد جز پيشنهاد فني و مالي قرار بگيرد جهت همسان سازي 

بين پيمانكاران  پيشنهاد مي گردد حداقل ليست مورد نياز از طرف كارفرماي محترم مشخص گردد.

ليست كل  قطعات يدكي دو ساالنه پيشنهادي  و راه اندازي كل پروژه به صورت مجزا از طرف 

شركت كنندگان در مناقصه ارسال مي گردد. شركت كنندگان در مناقصه با ارائه اين ليست نياز 

پلنت به قطعات يدكي جهت بهره برداري و عملكرد را در مرحله راه اندازي و دو سال پس از 

تحويل موقت تضمين مي نمايند. اين ليست بدون درج قيمت در مرحله ارسال پيشنهاد فني الزم 

است به كارفرما ارائه گردد.

42

با توجه به مصارف 110VDC پايين در تابلوهاي موجود در پست RO ،آيا نياز هست سيستم DC UPS بصورت 

 DC UPS در نظر گرفته شود يا اينكه تغذيه RO با لحاظ نمودن اطاق باطري و... در پست REDANDUNT

تابلوها مي تواند از  ازفيدرهاي خروجي SPARE  موجود در سيستم DC UPSواقع در اتاق برق WTP كوثر 

در فاصله 150 متري مي باشد استفاده نمود؟

در خصوص DCUPS نيز مطابق اسناد صفحه 51/89 شرح خدمات و مشخصات فني  الزم است 

شركت كنندگان در مناقصه اين مورد را در براورد فني و مالي بايستي لحاظ شود.



43

با توجه به مصارف 230VAC پايين در تابلوهاي سيستم كنترل موجود در پست RO ،آيا نياز هست سيستم 

AC UPS بصورت REDANDUNT با لحاظ نمودن اطاق باطري و... در پست RO در نظر گرفته شود يا اينكه 

تغذيه AC UPS  تابلوها مي تواند از  ازفيدرهاي خروجي SPARE  موجود در سيستم AC UPSواقع در اتاق 

برق WTP كوثر در فاصله 150 متري مي باشد استفاده نمود؟

نياز به در نظر گرفتن UPS جداگانه نبوده و مي توان از منبع UPS  موجود براي كنترل و ابزار 

دقيق استفاده كرد. مسير انتقال از طريق كابل ها حدود 200 متر برآورد مي شودو   الزم است 

شركت كنندگان تمهيدات الزم و قيمت اين ايتم را نيز مد نظر قرار دهند.

44
درصورتيكه تامين سيستم AC UPS در حوزه كار پيمانكار مي باشد آيا سيستم  AC UPS مي تواند از نوع 

نيمه صنعتي تامين گردد؟

نياز به در نظر گرفتن UPS جداگانه نبوده و مي توان از منبع UPS  موجود براي كنترل و ابزار 

دقيق استفاده كرد. مسير انتقال از طريق كابل ها حدود 200 متر برآورد مي شودو   الزم است 

شركت كنندگان تمهيدات الزم و قيمت اين ايتم را نيز مد نظر قرار دهند.

45
درصورتيكه تامين سيستم DC UPS در حوزه كار پيمانكار مي باشد آيا سيستم  DC UPS مي تواند از نوع 

مودوالر تامين گردد؟

تبعيت از اسپك ارائه شده در اسناد مناقصه شرح خدمات و مشخصات فني بخش برق  در اين مرحله 

الزامي است و در خصوص نوع خاص يا پيشنهاد در جهت بهبود سيستم DCUPS پس از اعالم برنده 

مناقصه و ارائه مستندات و داليل مربوطه، پس از  بررسي و تاييد كارفرما با در نظر گرفتن تبعات 

مالي كاهشي يا افزايشي لحاظ خواهد شد.

46

درصورتيكه تامين سيستم DC UPS  و AC UPSدر حوزه كار پيمانكار مي باشد،خواهشمند است در خصوص 

نحوه تغذيه اين سيستمها با توجه به عدم وجود ديزل ژنراتور يا فيدر اضطراري در اسناد فني ،شفاف سازي 

فرماييد .

نياز به در نظر گرفتن UPS جداگانه و ديزل ژنراتور نبوده و مي توان از منبع UPS  موجود براي 

كنترل و ابزار دقيق استفاده كرد. مسير انتقال از طريق كابل ها حدود 200 متر برآورد مي شود و   

الزم است شركت كنندگان تمهيدات الزم و قيمت اين ايتم را نيز مد نظر قرار دهند. در خصوص 

DCUPS نيز مطابق اسناد صفحه 51/89 شرح خدمات و مشخصات فني  الزم است شركت كنندگان 

در مناقصه اين مورد را در براورد فني و مالي بايستي لحاظ شود. در خصوص فيدر برق اضطراري  

DCUPSدر صورت نياز، از فيدر باالدست اين برق تامين مي شود.

47
با توجه به عدم وجود ديزل ژنراتور يا فيدر اضطراري در اسناد فني ،خواهشمند است در خصوص درنظر 

گرفتن يا عدم  درنظر گرفتن روشنايي اضطراري در اين پروژه شفاف سازي فرماييد .

 در خصوص فيدر برق اضطراري  روشنايي در صورت نياز، از فيدر باالدست اين برق تامين مي 

شود.

خواهشمند است در خصوص سيستم زمين پروژه TNCS  يا TNS  پروژه شفاف سازي فرماييد .48

در خصوص تاسيسات برقي شامل روشنايي، fire alarm ، cctv تابلو روشنايي و ... مشخصات فني 

در قالب لجند نقشه هاي اوليه موجود  و ليست تجهيزات پيوست اين پرسش پاسخ ارائه مي شود. 

كه الزم است در جداول شكست قيمت برق و ابزار دقيق اضافه شوند.

تيپ كابل در اسناد مشخص شده است و بر همين اساس براورد و تامين صورت پذيرد.خواهشمند است در خصوص Individual Screen  در كابلهاي فشار ضعيف پروژه شفاف سازي فرماييد .49

50

در صفحه  44 اسناد شرح خدمات و مشخصات فني براي كابلهاي كنترل و ابزاردقيق سطح مقطع كابل 2.5 

ميلي متر مربع ذكر شده كه در اين خصوص جهت اجراي راحت تر اين كابلها پيشنهاد مي گردد سطح مقطع 

اين كابلها به  1.5 ميلي متر مربعتغيير يابد.

مقطع كابل ها براي تغذيه تجهيزات ابزار دقيق و كنترل حد اقل 2.5 ميلي متر مربع و براي كابل 

هاي مالتي كور حداقل 0.75 ميلي متر مربع و براي سينگل پير ها حداقل 1.5 ميلي متر مربع در 

نظر گرفته شود. صفحه 44 مربوط به برق بوده به اسناد مراجعه شود.

51

در صفحه  43 اسناد شرح خدمات و مشخصات فني براي VVVFدوازده پالس بودن ذكر شده كه در اين 

خصوص با توجه به خاص بودن آنها و با توجه به شرايط تحريم امكان وارد كردن آنها با مشكالس اساسي و 

زمان تحويل زياد و عدم گارانتي معتبر ... همراه خواهد بود پيشنهاد مي گردد نوع VVVF به شش پالس تغيير 

يابد.

در خصوص تعداد پالس در اين مرحله شرح اسناد مالك است اما پس از مشخص شدن برنده 

مناقصه، پيشنهاد تغيير از سمت برنده اعالم مي شود و پس از بررسي و تاييد كارفرما با در نظر گرفتن 

تبعات مالي (كاهش / افزايش ) اين تغيير لحاظ مي گردد.

52

در صفحه  43 اسناد شرح خدمات و مشخصات فني ،حداقل بازده براي موتورهاي با توان  ا 0.75KW تا 

375KW بصورت IE3 ذكر شده كه در حال حاضر حتي موتورهاي IE2 ( high efficiency  )با توجه به 

 IE3 )  شرايط تحريم، بهسختي قابل تامين است. خواهشمنداست در خصوص اينكه تمامي موتورها

( Premium Efficiency باشند، بازنگري فرمائيد.  .

در خصوص بازدهي موتور ها در اين مرحله، شرح اسناد مالك است اما پس از مشخص شدن برنده 

مناقصه، پيشنهاد تغيير از سمت برنده اعالم مي شود و پس از بررسي و تاييد كارفرما با در نظر گرفتن 

تبعات مالي (كاهش / افزايش ) اين تغيير لحاظ مي گردد.

53
لطفا در خصوص نقاط مرزي سيستم كنترل سيستم تصفيه پساب شفاف سازي فرماييد. آيا 

نياز به اتصال سيستم كنترل به سيستم كنترل مركزي ميباشد؟

 ارسال سيگنال هاي مورد نياز جهت مانيتورينگ به اتاق كنترل مركزي در فاصله حدود 200 متري 

الزم است پيش بيني گردد. تبعات مالي موارد فوق بايستي توسط شركت كنندگان در مناقصه در 

جداول شكست قيمت ابزار دقيق ، برق ، سيويل و ...  لحاظ گردد.

1

 در صفحه 3 مشخصات فني، در بخش تجهيز كارگاه ذكر شده است كه:

"كليه عمليات اجرايي انتقال آب ، برق و سوخت، از محلهاي مورد تائيد كارفرما تا محل 

مصرف كارگاه ها بر عهده پيمانكار است"

آيا منظور اين است كه تامين آب و برق دوره ساخت به عهده كارفرماست؟  با توجه به 

اينكه در اين بند اشاره شده است كه انتقال آب و برق به عهده پيمانكار است، لطفا فاصه 

محل تحويل آب و برق تا پلنت را مشخص فرماييد.

محل تجهيز كارگاه برنده مناقصه هنوز مصوب نگرديده است. جهت استحضار حداكثر فاصله محل 

تحويل آب و برق تا محل تجهيز كارگاه حدود 500 متر در نظر گرفته شود. الزم است براوردهاي 

اين بخش بر اساس فاصله اعالمي در بخش جداول شكست قيمت مربوط به تجهيز كارگاه وارد 

گردند كه در صورت تغيير اين فاصله پس از نصويب،  اصالحات الزم مالي (كاهش يا افزايش)  

اعمال مي گردد.

2
 در صفحه 4 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني اشاره شده است كه براي برخي از 

تجهيزات نياز به ارائه گواهي اصالت كاال ميباشد. لطفا اين تجهيزات را مشخص فرماييد.

براي تجهيزات اصلي كه از تامين كنندگان معتبر خارجي خريداري مي شود از جمله تمامي پمپ 

ها ، ممبران، كارتريج فيلتر و متعلقات، شير ها ، ابزار دقيق و كنترل، لوله ها بويژه استنلس استيل ، 

وسل ها ، ورق هاي بدنه مخازن، مديا كربن و شني گواهي اصالت الزامي است. پس از مشخص 

شدن برنده و تعيين وندور در صورت عدم امكان ارائه گواهي اصالت الزم است مستندات جهت 

تاييد كارفرما  ارائه گردد و در نهايت ليست نهايي اين تجهيزات و اقالم تعيين مي شوند. برا ي 

تامين كنندگان داخلي احتمالي نيز بايستي گواهي هاي تست و ... ارائه گردند.

3

در صفحه 5 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني، به بهره برداري دوره تضمين اشاره 

شده است. 

از طرفي در صفحه 30 از Pdf فايل اسناد مناقصه و قرارداد، ذكر شده است كه دوره 

تضمين 12 ماه ميباشد و در ادامه ذكر شده "در صورت درخواست كارفرما مبني بر بهره 

برداري (حداكثر به مدت سه ماه شمسي) توسط پيمانكار، شروع دوره تضمين بعد از خاتمه 

بهره برداري خواهد بود.

از طرفي  فرم پيشنهاد مالي اصلي، شامل  ميزان مواد شيميايي 6ماهه پروزه ميباشد.

" خواهمشند است در خصوص طول دوره بهره برداري (optional) شفاف سازي 

فرماييد. همچنين مشخص فرماييد كه مواد مصرفي از جمله مواد شيميايي در اين مدت به 

عهده پيمانكار است و عالوه بر مواد شيميايي 6 ماهه قيمت اصلي، بايد در قيمت بهره 

برداري optional نيز در نظر گرفته شود؟

در صورت ابالغ كارفرما مبني بر بهره برداري (حداكثر به مدت سه ماه شمسي) توسط پيمانكار، 

شروع دوره تضمين بعد از خاتمه بهره برداري خواهد بود در غير اينصورت دوره تضمين 12 ماه 

پس از تحويل موقت مي باشد. مواد مصرفي از جمله مواد شيميايي در اين مدت به عهده پيمانكار 

است كه  مي تواند از مواد شيميايي 6 ماهه كه در ليست  قيمت اصلي بار مالي آن ديده شده است 

استفاده كند و نيازي نيست در براورد آپشن بهره برداري 3 ماهه احتمالي اين مورد مجدد ديده 

شود.



4

در صفحه 5 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني، ذكر شده است كه طراحي مفهومي 

ارائه شده به منظور آگاهي پيمانكار از خواسته هاي كارفرما است و پيمانكار بايستي با 

انجام محاسبات به طراحي اقدام نمايد. 

در صورتيكه در جداول قيمت، برآورد احجام عمليات سيويل و طول لوله هاي مورد نياز 

پلنت ذكر شده اند. آيا در پيشنهاد فني و مالي بايستي از اين احجام و مقادير تبعيت شود؟

اقالم، براورد احجام و عمليات هاي مذكور در اسناد مناقصه جهت همسنگ سازي  و اخذ قيمت از 

  EPC پيمانكاران بوده و مبناي اعالم قيمت شركت كنندگان در مناقصه مي باشد. با توجه به ماهيت

پروژه هرگونه پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه در جهت بهبود عملكرد پس از عقد قرارداد قابل 

بررسي مي باشد. بديهي است با  توجه به بررسي هاي فاز مهندسي پيمانكار  و تغيير احمالي اقالم و 

احجام و ...  تبعات مالي مصوب اين  تغييرات  (افزايش يا كاهش)  پس از تاييد كارفرما لحاظ 

خواهد شد.

5

پيرو سوال قبلي، در صفحه 87 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني، ذكر شده است 

كه "الزم است پيشنهاد دهندگان در خصوص تكميل جداول بدون قميت در بخش اسنادبه 

عنوان مرجع پيشنهاد فني استفاده كنند."

لطفا در خصوص اين جمله شفاف سازي فرماييد.

جداول بايستي در مرحله ارائه پيشنهاد فني نيز همانند مرحله ارائه پيشنهاد مالي تكميل گردد. در 

مرحله فني نيازي به درج قيمت اقالم نيست اما مقادير و تعداد هايي كه بر عهده پيشنهاد دهنده 

است الزم است ذكر شوند.

6

منظور از فرمت استاندارد براي مصرف مواد شيميايي يك ماهه و 6 ماهه در صفحه 25 

مدرك شرح خدمات و مشخصات فني چيست؟ آيا منظور فايل اكسل پيوست اسناد است؟ 

در فايل پيوست فقط مصرف مواد شيميايي 6 ماهه وجود دارد.

تنها مصرف 6 ماهه در برآورد ها ديده شود.

7

در صفحه 78 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني ذكر شده است "فهرست تامين 

كنندگان اين پروژه تنها محدود به موارد قيد شده در جداول ذيل بوده و پيشنهاد 

دهندگان ميباسيت تجهيزات خود را تنها از برندهاي ذيل پيشنهاد نمايند. 

از طرفي به پيوست اسناد General AVL ارائه شده است كه شامل دو فايل مجزا براي 

سازندگان داخلي و خارجي ميباشد. لطفا در خصوص اين تناقض شفاف سازي فرماييد. با 

توجه به شرايط تحريم فعلي، آيا امكان استفاده از AVL سازندگان داخلي وجود دارد؟

در خصوص تامين كنندگان در اين مرحله بايستي شركت كنندگان مالك را بر تامين از وندور 

پيوست اسناد قرار دهند اما پس از اعالم برنده در صورتي كه وندور معتبر ديگري از طرف برنده 

مناقصه اعالم شود به شرط بررسي و تاييد كارفرما ، تامين خارج از وندور امكان پذير  است.  الزم به 

ذكر است در صورت تغيير بار مالي تامين (كاهش يا افزايش ) و تاييد كارفرما اين تغييرات در 

قيمت ها نيز لحاظ مي گردد. تبعات زماني ناشي از اين روند شامل زمان بررسي و اعالم نظر 

كارفرما و زمان تحويلي كاال از سمت سازنده مورد پذيرش نبوده و به عنوان تاخير غير مجاز 

محسوب مي شود.

8
 LG وجود ندارد. آيا امكان اضافه شدن ممبران LG ارائه شده، ممبران برند AVL در ليست

در وندور ليست وجود دارد؟

در خصوص تامين كنندگان در اين مرحله بايستي شركت كنندگان مالك را بر تامين از وندور 

پيوست اسناد قرار دهند اما پس از اعالم برنده در صورتي كه وندور معتبر ديگري از طرف برنده 

مناقصه اعالم شود به شرط تاييد كارفرما ، تامين خارج از وندور بالمانع است و  الزم به ذكر است 

در صورت تغيير بار مالي تامين (كاهش يا افزايش ) و تاييد كارفرما اين تغييرات در قيمت ها نيز 

لحاظ مي گردد. تبعات زماني ناشي از اين روند شامل زمان بررسي و اعالم نظر كارفرما و زمان 

تحويلي كاال از سمت سازنده مورد پذيرش نبوده و به عنوان تاخير غير مجاز محسوب مي شود.

9

در صفحه 80 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني در قسمت وندور ليست ممبرانها 

ذكر شده است كه "ارائه گواهي اصالت كاال و گواهي معتبر سازنده منظم به شماره 

سريال ممبرانها براي ممبران هاي bw3-400 از برند filmtec الزامي است." 

آيا ارائه گواهي اصالت كاال فقط براي اين مدل ممبران الزم است؟ در صورت استفاده از 

ممبران برند hydranautics نياز به ارائه گواهي اصالت كاال از سازنده نيست؟

خير براي هر ممبران مورد استفاده گواهي اصالت كاال الزامي است و نوع ممبران و تيپ و مدل 

ان بر اساس طراحي مصوب پيمانكار برنده مناقصه خواهد بود.

كارتريج فيلتر بايستي لزوما از نوع سوزني باشد.نوع الياف بافته يا سوزني كداميك براي كارتريج فيلتر مورد تاييد است10

10

در صفحه 82 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني در قسمت وندور ليست كارتريج 

فيلتر، برند flyutec در قسمت هوزينگ كارتريج فيلتر وجود دارد ولي در جدول تامين 

 first كنندگان كارتريج فيلتر نيست. معموال سازندگان هوزينگ كارتريج فيلتر، در

charge اوليه، المانهاي كارتريج فيلتر را نيز ارائه ميكنند. آيا استفاده از المان كارتريج از 

اين برند، امكان پذير نيست؟

در صورت تامين هوزينگ كارتريج از  برند flyutec ، كارتريج فيلتر ساخت اين شركت قابل 

قبول است و بايستي مدارك و ديتاشيت مربوط به كارتريج فيلتر و هو زينگ ارائه و توسط كارفرما  

تاييد گردد.

11

در صفحه 82 از مدرك شرح خدمات و مشخصات فني ذكر شده است كه "پيشنهاد 

دهندگان ميبايست در كليه مدارك به خصوص مدرك جانمايي، تمهيدات الزم جهت  

اجراي يك ترين به ظرفيت مشابه 4 ترين اين مناقصه را پيش بيني نمايد."

منظور از تمهيدات الزم چيست؟ در صورتيكه الزم است برخي تجهيزات از جمله مخازن 

ذخيره مواد شيميايي و .. (كه در پيشنهاد مالي در حاضر موثر است) به صورت مشترك با 

طرح آتي در نظر گرفته شوند اعالم فرماييد.

آيا منظور از ظرفيت مشابه 4 ترين اين مناقصه ، 4 برابر ظرفيت توليد اين مناقصه (1600 

متر مكعب بر ساعت) ميباشد؟

 از آنجاييكه مخازن بتني و بخشي از سوله براي  طرح اين مناقصه ساخته شده است و در 

سايت موجود است، آيا الزم است مخازن با ظرفيت 4 برابر و 4 سوله RO ديگر در نقشه 

جانمايي براي طرح آتي اضافه گردد؟

تمامي تمهيدات الزم در تمامي حوزه هاي ساخت و مهندسي به عنوان مثال مواردي از قبيل 

فضاي مورد نياز در تابلو هاي برق ، امكان تغيير در سورس PLC ، جانمايي و اجراي فونداسيون 

پمپ ها و مخازن كربن و فيلتر شني وفونداسيون اسكيد براي ترين پنجم، ورودي و خروجي به 

صورت باليند بر روي كلكتور هاي فيد و فشار باال ، كور گيري از مخازن، و حجم مخازن شيميايي 

الزم است در نظر گرفته شوند.

12
خواهشمند است الزامات HSE كارفرماي معظم اعالم و ليست تجهيزات مورد نياز HSE در 

جداول پيشنهاد قيمت اعالم گردد.
دستورالعمل HSE صفحه 75/80 اسناد مناقصه ارائه شده است.

13

خواهشمند است نقشه هاي تاسيسات عبوري از زير زمين مانند، كاندوئيت هاي برق، خط 

آتشنشاني، مخابرات، خطوط آبرساني جهت برآورد هزينه احداث خطوط انتقال ، اعالم 

گردد.

رجوع شود به ماده 28 صفحه 49/17 و 18 /49 شرح خدمات ابنيه موارد مربوط به رفع معارض.



14

با توجه به اهميت تاسيسات آبرساني خواهشمند است مشخص فرمائيد آيا نياز به در نظر 

گرفتن UPS در اين پروژه مي باشد. در صورت پاسخ مثبت خواهشمند است مشخصات 

UPS مد نظر كارفرماي محترم اعالم گردد.

نياز به در نظر گرفتن UPS جداگانه و ديزل ژنراتور نبوده و مي توان از منبع UPS  موجود براي 

كنترل و ابزار دقيق استفاده كرد. مسير انتقال از طريق كابل ها حدود 200 متر برآورد مي شود و   

الزم است شركت كنندگان تمهيدات الزم و قيمت اين ايتم را نيز مد نظر قرار دهند. در خصوص 

DCUPS نيز مطابق اسناد صفحه 51/89 شرح خدمات و مشخصات فني  الزم است شركت كنندگان 

در مناقصه اين مورد را در براورد فني و مالي بايستي لحاظ كنند. در خصوص فيدر برق اضطراري  

DCUPSدر صورت نياز، از فيدر باالدست اين برق تامين مي شود.

15
با توجه به اهميت تاسيسات آبرساني خواهشمند است مشخص فرمائيد آيا نياز به در نظر 

گرفتن سيستم هاي اعالم و اتفاء حريق و دوربين هاي مدار بسته مي باشد؟

در خصوص تاسيسات برقي شامل روشنايي، fire alarm ، cctv تابلو روشنايي و ... مشخصات فني 

و ليست تجهيزات پيوست اين پرسش پاسخ ارائه مي شود.

16

در مدرك «دستورالعمل مناقصه» بخش «نحوه ارائه پيشنهاد توسط مناقصه گران» در صفحه 

4 ذكر شده است كه پيشنهاد فني بايد به زبان فارسي باشد. با توجه به اينكه بيشتر 

تجهيزات، Tag number ها، ديتاشيت ها و كاتالوگ ها، شرح و اصطالحات فني بصورت 

متداول به زبان انگليسي هستند آيا امكان تجديد نظر در اين مورد در خصوص برخي فايلها 

وجود دارد؟

ساختار كلي مد نظر بوده و ديتاهايي كه بنيادي انگليسي هستند به همان صورت مورد قبول است.

17

طبق بند 272 دستورالعمل كاربرد ابتداي فهرست بهاهاي سازمان برنامه و بودجه ضريب 

باالسري در طرح هاي غير عمراني كه بصورت مناقصه واگذار مي شوند 1,41 ميباشد اما در 

اسناد اين ضريب 1,3 ذكر شده است. خواهشمند است شفاف سازي صورت گيرد

با توجه به اينكه مباني اخذ قيمت بخش عمراني بصورت مقطوع و ريالي بدون تعديل و بر اساس 

جدول شماره 7 اسناد مناقصه پيش بيني شده است ، بند "د" ماده 2 شرايط خصوص پيمان از شرح 

خدمات ابنيه ناديده گرفته شود.

18
آيا در خصوص تخصيص تعديل به بخش ريالي قرارداد ( خصوصا بخش اجرا و سيويل)  از سوي 

كارفرماي محترم امكان تجديدنظر وجود دارد؟
موارد مربوط به قرارداد طبق اسناد مناقصه است.

19

اغلب آنتي اسكاالنت هاي موجود در بازار داراي پايه فسفونات در ساختار خود هستند كه 

منبع بالقوه هاي براي رشد بيولوژيك است. با توجه به اينكه غلظت آنتي اسكاالنت در آب خام 

پروژه قابل توجه است كه اين امر ريسك رشد بيولوژيك را در فيلتر كربن فعال باال ميبرد و 

بهره برداري را مراتب سخت تر ميكند. لذا پيشنهاد ميشود كه كارفرماي محترم نسبت به 

وجود كربن فعال در پيش تصفيه تجديد نظر فرمايند.

موارد ذكر شده براي پيش تصفيه مطابق اسناد در نظر گرفته شوند.

20
آيا پمپ مورد نياز براي برگشت آب بكواش از Seteling Pond به مخزن آب خام در 

اسكوپ كاري پيمانكار است؟
نيازي به در نظر گرفتن پمپ براي  برگشت آب بكواش از Seteling Pond نيست.

21
خواهشمند است كه حداقل دبي و فشار مورد نياز براي پمپ PU-K082 ( پمپ Potable)  با 

توجه به شرايط سايت و الگو مصرف توسط كارفرما محترم مشخص گردد

  با توجه به شرايط سايت و الگو مصرف توسط كارفرما ، دبي 5 متر مكعب بر ساعت و هد مورد نياز 

50 متر آب پيش بيني مي شود.

22

در نقشه موجود در صفحه 10 مدرك شرح خدمات و مشخصات فني براي فيلترشني و  كربن 

فعال ذكر شده كه ظرفيت آن ها به صورت 4 ×33% است در صورتي كه در صفحه 15 مدرك 

مذكور به صورت 4 ×25% ذكر شده است. خواهشمند است كه كارفرماي محترم نسبت به آن 

شفاف سازي فرمايند.

تعداد فيلتر هاي شني و كربن به صورت 4x25% صحيح است.

23

 m/hr 12 در صفحه 15 مدرك شرح خدمات و مشخصات فني حداكثر سرعت فيلتراسيون

ذكر شده است. در صورتي كه طبق خواسته كارفرما محترم در شرايطي كه يك فيلترشني در 

حالت بكواش باشد سرعت خطي فيلترهاي شني به حداكثر مقدار خود مي رسد كه در اين 

شرايط اگر اين سرعت را 12 در نظر بگيريم قطر فيلترهاي شني حدود 4.2 متر مي شود كه 

پيشنهاد مي شود كه تعداد فيلترها بيشتر يا حداكثر سرعت خطي را در اين شرايط باالتر در 

نظر گرفته شود تا قطر فيلترهاي شني در حدود 3.2 متر محاسبه گردد.

ابعاد مخازن شن و فيلتر كربن بر اساس تعداد فيلتر هاي شني و كربن به صورت 4x25%  و سرعت 

حداكثر 12 متر بر ساعت قطر مخزن برآورد شود كه برآورد اوليه عدد 3.2 متر مورد تاييد است.

24

مطابق منابع معتبر آب و فاضالب، ارتفاع شن در فيلترهاي شني پرشرايز حدود 800 تا 1000 

ميلي متر است. با توجه به اسناد، برداشت مي شود كه فيلترهاي شني مورد نظر كارفرما از 

نوع پرشرايز بوده و ارتفاع 2650 ميلي متر كه در صفحه 15 مدرك شرح خدمات و مشخصات 

فني ذكر شده است براي فيلترهاي شني ثقلي deep bed مناسب است. لذا خواهشمند 

است كه كارفرماي محترم در اين زمينه شفاف سازي فرمايند. در صورتي كه پرشرايز مورد 

تاييد است پيشنهاد ميشود كه حداقل ارتفاع كاهش پيدا كند.

 ASME محسوب مي شوند، بر اساس (PRESSIRIZED PART) طراحي فيلتر ها كه پرشر وسل

SEC VIII DIV.1 بوده و در خصوص ارتفاع شن الزم است ملزومات پروسسي و مكانيكال در نظر 

گرفته شوند.

25

با توجه به اينكه در صفحات 15 و 16 مدرك شرح خدمات و مشخصات فني ضوابطي براي 

طراحي فيلترهاي شني  و كربني مانند سرعت خطي بكواش ذكر شده و يك پمپ براي بكواش 

هر دو فيلتر در نظر گرفته شده است. كه با ضوابط موجود براي فيلتر شني و كربني امكان 

يكسان بودن پمپ بكواش براي هر دو نوع فيلتر به راحتي نيست و پيشنهاد ميگردد كه 

پمپ هاي بكواش آن ها جدا گردد.

 لطفا مطابق اسناد در نظر گرفته شوند.

26

با توجه به اينكه منبع آب خام از Concentrate يك RO ديگر است، لذا پيشنهاد ميگردد 

كارفرماي محترم مقدار حداكثر فالكس و حداقل ريكاوري را براي افزايش طول عمر ممبران ها 

كاهش دهد.

 لطفا مطابق اسناد در نظر گرفته شوند.

متفرقه



27

با توجه به شرايط خواسته شده كارفرماي محترم براي سيستم اسمز مكعوس، TDS آب 

محصول در دماي 30 درجه سانتي گراد در انتهاي سال سوم بعد از تنظيم pH آب محصول 

باالتر از ppm 50 است و حدود ppm 250 ميباشد. لذا پيشنهاد مي شود حداكثر مقدار 

TDS آب محصول افزايش پيدا كند.

مقدار TDS ذكر شده مربوط به آب محصول RO  است كه اين عدد پيش از تزريق دوزينگ ها 

مد نظر است. در خصوص نوع ممبران نيز تعيين بر اساس محاسبات و براورد پيمانكار است.

28

آيا شركت كنندگان در مناقصه ميبايست حداقل رتبه 4 تاسيسات و ابينه را هر دو باهم 

داشته باشند و يا داشتن يكي از رتبه هاي تاسيسات و ابنيه براي يك شركت به تنهايي 

كافيست ؟

داشتن حداقل رتبه 4 تاسيسات و 4 ابنيه بصورت توام و يا داشتن رفر نس اجرا شده واحد تصفيه 

آب اسمز معكوس با رضايتنامه كارفرما الزامي مي باشد.

29
بهتر نيست حمل ونصب و اجراي كليه تجهيزات براي هر بخش جداگانه پيشنهاد قيمت ارادئه 

گردد ؟

پس از اعالم برنده مناقصه الزم است جدول وزني و ساختار شكست اقالم حمل و نصب در بخش 

هاي جداگانه توسط پيمانكار تنظيم و به تاييد كارفرما  برسد.

30
نظر به نواسان باالي قيمتها در بازار و عدم امكان پيش بيني شرايط پيشرو و ريسك باالي تغييرات شديد 

قيمتي درخواست مي گردد در شرايط قراردادي تعديل پيش بيني گردد
موارد مربوط به قرارداد طبق اسناد مناقصه است.

31

نظر به اينكه بخش زيادي از تجهيزات وندور خارجي داشته و با توجه  به شرايط حاكم بر بازار و تغييرات اخير 

در نرخ ارز و زمانبر بودن پروسه واردات تجهيزات درخواست مي گردد در صورت امكان زمان پروژه حداقل 14 

ماه شمسي درنظر گرفته شود

زمان پروژه طبق اسناد 8 ماه است.



32

در صفحه شماره 3 مدرك شرح خدمات و مشخصات فني، سناريوهاي متفاوت بهره برداري با 

انواع منابع آب ذكر گرديده است. با عنايت به تاثير مستقيم و به سزاي كيفيت آب خام، در 

طراحي سيستم پيش تصفيه، سيستم اسمز معكوس و انتخاب تجهيزات مناسب، ضروري 

است تا مشخصات هريك از سناريوهاي مد نظر كارفرماي محترم ارائه شده تا بررسي هاي 

مهندسي الزم در اين خصوص انجام پذيرد.

طبق اسناد مالك طراحي مشخصات آب ورودي  طبق آناليز اوليه مندرج در اسناد بوده و همه 

اطالعات الزم در اختيار شركت كنندگان قرار گرفته است.

33

با عنايت به تاثير به سزاي ميزان آلودگي هاي آلي در طراحي سيستم پيش تصفيه، انتخاب 

تجهيزات مناسب و عملكرد مناسب سيستم در دوره بهره برداري و با عنايت به عدم ارائه 

پارمترهاي مربوطه ( مانند TOC،COB،BOD)  در آناليز آب صفحه شماره 8 و همچنين با 

توجه به امكان ورود و رشد آلودگي هاي آلي در مراحل ذخيره و انتقال پساب ( وجود مخازن و 

يا كانال هاي روباز) ، خواهشمند است در اين خصوص شفاف سازي صورت پذيرد.

آناليز آب ورودي مطابق اسناد در نظر گرفته شود.

34

با عنايت به ذكر حدود 10 ميلي گرم بر ليتر سيليس محلول در آب خام ورودي و عدم ذكر 

مقداري جهت سليس نامحلول يا كلوئيدي و همچنين با توجه به تاثير اين پارامتر در عملكرد 

و شرايط بهره برداري سيستم پيش تصفيه ( به ويژه گرفتگي شديد و زودهنگام فيلترهاي 

كارتريجي) ، خواهشمند است در اين خصوص شفاف سازي و اعالم نظر فرماييد.

الزم است در اين مرحله برآورد مالي و فني  بر اساس آناليز آب ورودي انجام شود، در صورت 

صالحديد كارفرما پس از عقد قرارداد برنده مناقصه اقدام به برداشت نمونه و آناليز آب كرده و 

اطالعات مصوب آن را در طراحي خود مد نظر قرار دهد و تغييرات الزم را اعمال نمايد. بديهي 

است تبعات مالي مصوب اين  تغييرات  (افزايش يا كاهش) با پيشنهاد پيمانكار و تاييد كارفرما لحاظ 

خواهد شد.

35

خواهشمند است حداقل مشخصات كيفي الزم جهت آب توليدي ارائه گردد.

در اين خصوص با عنايت به استفاده بخشي از آب توليدي به عنوان آب شرب، خواهشمند 

است در خصوص حداقل مشخصات كيفي اين بخش نيز اعالم نظر فرماييد.

مشخصات آب توليدي در اسناد اعالم شده و با همين مشخصات به عنوان آب بهداشتي (با دوزينگ 

مورد نياز آب شرب از جمله كلر و ... ) استفاده مي شود.

36

درخصوص الزامات فني ارائه شده جهت طراحي و ساخت فيلترهاي شني و كريني در صفحات 

شماره 15 و 16 مدرك شرح خدمات و مشخصات فني:

1- نرخ فيلتراسيون ارئه شده برابر با حداقل 12 متر مكعب بر متر مربع در ساعت با حداقل قطر 

فيلتر برابر با 3200 ميلي متر در تناقض مي باشد. نرخ فيلتراسيون مذكور به معناي استفاده از 

فيلترهايي با حداقل قطر 3600 ميلي متر است. در اين خصوص با عنايت به طراحي هاي ابتدايي 

صورت گرفته، فضاهاي اختصاص يافته و اقدامات عملياتي انجام گرفته تا اين مرحله ( امكان تغيير 

جانمايي و ابعاد تجهيزات) ، خواهشمند است شفاف سازي و اعالم نظر صورت پذيرد.

2- براساس مراجع معتبر بين المللي، ارتفاع ستون مديا در فيلترهاي شني در حدود 1 متر تعيين 

مي گردد. لذا خواهشمند است در خصوص ارتفاع 2650 ميلي متري عنوان شده، اعالم نظر فرماييد.

3- در خصوص زمان تماس در واحد فيلتر كربني، ارتفاع  ارائه شده به عنوان حداقل ارتفاع ستون 

كربني برابر با 2200 ميلي متر، با حداقل زمان تماس  برابر با 5 دقيقه در تناقض است و زمان تماس 

5 دقيقه ، ارتفاع ستون كربني را حدود 1300 ميلي متر تعيين مي نمايد. لذا خواهشمند است در اين 

خصوص شفاف سازي صورت پذيرد.

با عنايت به موارد فوق الذكر و با توجه به ماهيت اجراي كار به صورت EPC، و همچنين تاثير 

مواردي از اين دست ( مفروضات طراحي)  بر پيشنهادات فني و مالي مناقصه گران، خواهشمند است 

به منظور حصول اطمينان از يكسان سازي مفروضات هر يك از پيشنهاد دهند ه گان، توضيحات 

تكميلي ( به عنوان شرايط مناقصه)  ارائه گردد.

ابعاد مخازن شني و كربن و ارتفاع مديا ها  يك برآورد اوليه جهت اخذ قيمت از پيمانكاران  بوده 

و جهت يكسان سازي مالك اعالم قيمت مي باشد كه با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه 

پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه در جهت بهبود عملكرد پس از عقد قرارداد قابل بررسي مي 

باشد.

37

درخصوص نقشه هاي ارائه شده مربوط به فونداسيون فيلترهاي شني و كربني، و لحاظ نمودن 

ستون هاي بتني 4.5 متري جهت نصب فيلترها در ارتفاع حدود 2 متري از سطح زمين 

خواهشمند است: مفروضات مد نظر جهت ارئه طرح حاضر را اعالم فرماييد.

همچنين با توجه به ماهيت اجراي كار به صورت EPC و شرايط اجرايي پروژه تا كنون، 

خواهشمند است در خصوص توانايي مناقصه گران در  ايجاد  تغييرات در  فونداسيون 

تجهيزات مذكور و ساير تجهيزات شفاف سازي فرماييد.

بديهي است ايجاد هرگونه تغيير با لحاظ نمودن مشخصات كلي مد نظر كارفرماي محترم و بر 

اساس محاسبات مهندسي الزم، به منظور حصول طرح مهندسي بهينه و تسهيل شرايط 

بهره برداري صورت خواهد پذيرفت.

مشخصات كلي فونداسيون  مخازن كربن و شن يك برآورد اوليه جهت اخذ قيمت از پيمانكاران  

بوده و جهت يكسان سازي مالك اعالم قيمت مي باشد كه با توجه به ماهيت EPC  پروژه هرگونه 

پيشنهاد فني از جانب برنده مناقصه در جهت بهبود عملكرد پس از عقد قرارداد قابل بررسي مي 

باشد. ضمنا هيچ گونه فونداسيون تجهيزات اجرا نشده است.

38

با توجه به مواردفوق الذكر و با عنايت به پيشرفت بخشي از عمليات اجرايي و لزوم بازديد از 

شرايط فعلي به جهت تعيين كامل حدود كاري و تدقيق پيشنهادات فني و مالي، خواهشمند 

است به منظور تعيين و اعالم تاريخ سايت ويزيت دستور تعجيل مبذول فرماييد.

تاريخ و ساعت سايت ويزيت همزمان با  پاسخ به سواالت شركت كنندگان و روشنگري  ارائه مي 

شود.

39

 در دوران راه اندازي مشخص گردد تامين آب و برق در نقاط از تحويل ( takeover)  بر عهده 

پيمانكار است يا كارفرما؟
مطابق با اسناد لحاظ گردد. در خصوص آب و برق تجهيز كارگاه نيز در پاسخ به سوال ديگري اين 

مورد روشن شده است.

40

 خواهشمند است به طور شفاف در خصوص تامين (  مشخصات فني ساختمانها )   ومتراژ  محل 

سكونت كارمندان كارفرما ؛ مشاور و آزمايشگاه  ، اعالم نظر گردد

براي دستگاه نظارت و كارفرما حدود 100 متر مربع فضاي دفاتر كار لحاظ گردد و  در خصوص 

اختصاص فضاي جداگانه براي آزمايشگاه شركت كنندگان در مناقصه الزم است براورد و تمهيدات 

الزم را در صورت نياز اتخاذ نمايند.

41
 خواهشمند است ليست نقشه ها و اسناد فني مورد نظر كارفرما ارائه گردد

با توجه به ماهيت EPC بودن پروژه ليست اسناد و مدارك فني پروژه مي بايست حداكثر 10 روز 

پس از عقد قرارداد توسط برنده مناقصه تهيه و با لحاظ مندرجات صفحات 88 و 89 شرح خدمات و 

مشخصات فني مناقصه به تاييد كارفرما  برسد.



42
خواهشمند است با توجه به شرايط تحريم هاي موجود و عدم امكان واردات برخي از وندورها، 

در خصوص فهرست تامين كنندگان مجاز، بازنگري صورت پذيرد.

در خصوص تامين كنندگان در اين مرحله بايستي شركت كنندگان مالك را بر تامين از وندور 

پيوست اسناد قرار دهند اما پس از اعالم برنده در صورتي كه وندور معتبر ديگري از طرف برنده 

مناقصه اعالم شود به شرط بررسي و تاييد كارفرما، تامين خارج از وندور امكان پذير  است.  الزم به 

ذكر است در صورت تغيير بار مالي تامين (كاهش يا افزايش ) و تاييد كارفرما اين تغييرات در 

قيمت ها نيز لحاظ مي گردد. تبعات زماني ناشي از اين روند شامل زمان بررسي و اعالم نظر 

كارفرما و زمان تحويلي كاال از سمت سازنده مورد پذيرش نبوده و به عنوان تاخير غير مجاز 

محسوب مي شود.

43
با توجه  به نوسانات قيمت  و اينكه در قرارداد تعديل ديده نشده ؛  لطفا در اين ارتباط 

بازنگري گردد .
موارد مربوط به قرارداد طبق اسناد مناقصه لحاظ شود.

44

امكان تغيير  طراحي سيستم ذكر شده در اسناد فني به سيستم  تركيبي الكترودياليز و اسمز 

معكوس ( EDR-RO)  وجود دارد؟ الزم به ذكر است با استفاده از سيستم الكترودياليز 

راندمان سيستم تا حداقل 90% افزايش مي يابد

مطابق اسناد در نظر گرفته شود.

رتبه پيمانكاري پايه 5  رشته تاسيسات و تجهيزات امكان شركت در مناقصه را دارد؟45
داشتن حداقل رتبه 4 تاسيسات و 4 ابنيه بصورت توام و يا داشتن رفر نس اجرا شده واحد تصفيه 

آب اسمز معكوس با رضايتنامه كارفرما الزامي مي باشد.

46

 در اسناد مناقصه از شركت هاي پيمانكار رتبه 4 ابنيه و رتبه 4 تاسيسات خواسته شده لذا با 

توجه به تعريف پروژه مورد نظر در زمينه آب، خواهشمند است در خصوص حضور شركت با 

رتبه 1 آب و 1 تاسيسات به شكل مجزا در مناقصه مذكور اعالم نظر فرماييد.

داشتن حداقل رتبه 4 تاسيسات و 4 ابنيه بصورت توام و يا داشتن رفر نس اجرا شده واحد تصفيه 

آب اسمز معكوس با رضايتنامه كارفرما الزامي مي باشد.

47
 لطفا در خصوص تاريخ و زمان بازديد از محل پروژه و يا جلسه معرفي پروژه و پرسش و پاسخ 

شفاف سازي فرماييد.

تاريخ و ساعت سايت ويزيت همزمان با  پاسخ به سواالت شركت كنندگان و روشنگري  ارائه مي 

شود.

48
خواهشمند است رتبه و رشته  مورد نياز پيمانكاران و مشاوران جهت حضور در مناقصه مذكور 

را اعالم بفرماييد.

داشتن حداقل رتبه 4 تاسيسات و 4 ابنيه بصورت توام و يا داشتن رفر نس اجرا شده واحد تصفيه 

آب اسمز معكوس با رضايتنامه كارفرما الزامي مي باشد.

شفاف سازي در خصوص محاسبات48

در بخش هاي مختلف مهندسي كه به محاسبات نياز است ارائه محاسبات نرم افزاري و يا كد و 

 ASME VIII استاندارد معتبر الزامي است مانند موارد زير: 1-  براي مخازن شن و كربن طبق

DIV.1 ,محاسبات  نرم افزار PV-ELITE  ( براي زلزله و باد ASCE 2010 در نظر گرفته شود) به 

صورت ريپورت و اصل فايل ارائه شود. 2- در مورد خطوط در تماس با سيال مانند پايپينگ و 

مخازن فيلتراسيون محاسبات هيدروليك الزامي است.4- ارائه مباني، محاسبات و استاندارد هاي 

انتخاب متريال ، ابعاد، حمل و نصب و جزييات تجهيزات و پايپينگ، برق و سيويل الزامي است.  3 -

 در نظر گرفتن اثرات خروجي نرم افزار PV مانند بارهاي عمودي، برشي و ممان هاي ناشي از 

وزن و باد و زلزله مخزن ها بر روي طراحي سازه و فونداسيون و ... مخزن ها 4- محاسبات سيستم 

اسمز معكوس و ... الزامي است.  در خصوص متريال ها نيز ارائه گواهي متريال  بر اساس استاندارد 

معتبر هر آيتم و ديتا شيت همه اجزا و قطعات و ... كه به تاييد كارفرما برسد الزامي است.

49

شفاف سازي در خصوص اسناد مهندسي
شركت كنندگان در مناقصه بايستي ليستي از مدارك مهندسي پيشنهادي خود (VPIS) را در 

پيشنهاد فني ارسالي لحاظ كنند.


