
 
  
  

  »سهامي عام«شازند ) ره(شركت پااليش نفت امام خميني 

 »كنندگان كيفي تامين ارزيابيآگهي «
  

عمـومي دو  آگهـي حاضـر را از طريـق برگـزاري مناقصـه      » يـك «شازند در نظر دارد كاالهاي موضوع بند ) ره(شركت پااليش نفت امام خميني 
  .اي از تامين كننده واجد شرايط خريداري و تامين نمايد مرحله

  موضوع مناقصه) 1
  شرح مختصر كاال) الف

  
  

يف
رد

 

  برآورد هزينه تعداد/مقدار شرح مختصر كاال شماره مناقصه
 )ريال(انجام موضوع مناقصه 

مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار 

 )ريال(

1.
RRNNDD--99771188221100--MMYY  

  188,400,000188,400,000  3,768,000,0003,768,000,000  قلمقلم  H2S,SO2,….. 1717دستگاه گاز سنج و متعلقات    ))تجديد مناقصهتجديد مناقصه((

  شرايط اوليه متقاضي) ب
  .داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه -1  

  .مناقصه الزامي استشناسه ملي جهت شركت در /داشتن كد ملي -2
  . هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه -3
ت در صور(و همچنين تضمين انجام تعهدات ) گران در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصه(توانائي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  - 4

ت مورخ /123402نامه هيأت وزيران به شماره  نامه تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب مطابق آئين) برنده شدن در مناقصه
22/09/1394.  

  گزار نام و نشاني دستگاه مناقصه) 2
  .جاده بروجرد 20كيلومتر -شازند واقع در استان مركزي، اراك) ره(شركت پااليش نفت امام خميني  

  هلت و محل دريافت فرمهاي استعالم ارزيابي كيفيم) 3 
  تواننــد پــس از انتشــار آگهــي نوبــت  مــذكور را دارنــد مــي  بــوده و آمــادگي الزم جهــت انجــام مناقصــه) بنــد ب(متقاضــياني كــه داراي شــرايط اوليــه 

و 086-33672013ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصـه مـورد نظـر از طريـق نمـابر       روزكاري 5به مدت ) روز پس از انتشار آگهي نوبت اول 3(دوم 
دريافت و بر اساس آن مدارك الزمـه را    WWW.IKORC.IRفرمهاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس  61623660-021

  .ارسال نمايندبه اين شركت تحويل يا ) CD(تكميل و صرفاً بر روي لوح فشرده 
  )تكميل شده توسط متقاضيان(زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي ) 4  

ضمناً محل تحويل يا ارسـال  . باشد هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت درمناقصه مي 2گران،  زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه
) ره(شركت پااليش نفت امام خمينـي   -سه راهي شازند  -جاده بروجرد 20كيلومتر -ه، به نشاني اراكحاوي فرمها و مدارك تكميل شد) CD(لوح فشرده 

 086-33492840و  086- 33492916: تلفـن  38671-41111كدپسـتي   -118طبقه همكف اتـاق   -ساختمان ب –اداره تداركات و امور كاال –شازند
مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمناً دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مـدارك هيچگونـه حقـي بـراي     بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت . باشد مي

ماه نسبت به اعالم اسـامي   1اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت  لوح فشرده حاوي گزار پس از وصول الزم بذكر است دستگاه مناقصه. كند متقاضي ايجاد نمي
  .واجدين شرايط اقدام خواهد نمود

برگ فرم ارزيـابي كيفـي را اخـذ و پـس از      2بايست  مي) همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم(گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت  مناقصه  :هتوج
پس از  و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيزدرج  )CD(تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفاً بر روي لوح فشرده 

  .ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركتهايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد
  شازند ) ره(روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني                                                                       WWW.IKORC.IR: : آدرس اينترنتي

  
  

  
    9898//0606//2323  تاريخ تاريخ : : چاپ اول چاپ اول 
  9898//0606//2626    تاريخ تاريخ : : چاپ دومچاپ دوم

   ميباشد و متعاقباٌ شركتهايي ميباشد و متعاقباٌ شركتهايي   9898//0707//0404اعالم آمادگي توسط فاكس تا  تاريخ اعالم آمادگي توسط فاكس تا  تاريخ آخرين مهلت آخرين مهلت
مهلت دارند مهلت دارند   9898//0707//1818شنبه مورخ شنبه مورخ نمودند تا پايان وقت اداري روز پنجنمودند تا پايان وقت اداري روز پنجكه اعالم آمادگي كه اعالم آمادگي 

CCDD  نمايندنمايندارزيابي كيفي را بر اساس مدارك پيوست تحويل ارزيابي كيفي را بر اساس مدارك پيوست تحويل..  
  

 

.........نوبت   
.................... :شماره مجوز  



  

  

  RND-9718210-MY :ارهاي شم مناقصه عمومي دو مرحلهتجديد 
 

   :شماره صفحه 
  

  :خريدارمحل مهر :                                                    فروشندهمحل مهر 

    :همشخصات فني و اطالعات مربوط
  

  واحد كاال  مقدار شرح كاال رديف
  دستگاه  H2S  1دستگاه تك گاز سنجش  1

  دستگاه  1  دستگاه تك گاز سنجش گاز كلر 2

  دستگاه  WBGT 1كيت كامل دستگاه سنجش شاخص هاي گرمايي  3

  دستگاه  1  دستگاه سنجش صوت با قابليت آناليز فركانسي 4

  دستگاه  IR 1جش پرتو فرو سرخ دستگاه سن 5

  دستگاه  1  روتامتر جهت كاليبراسيون پمپ نمونه برداري 6

  دستگاه  1  پمپ پيستوني 7

  دستگاه  1  كيت كامل كاليبراسيون صدا 8

  دستگاه  SO2 1دستگاه تك گاز سنجش  9

  دستگاه  1  دستگاه تك گاز سنجش گاز آمونياك 10

  دستگاه  1  پمپ نمونه برداري فردي و متعلقات 11

  دستگاه  1  دستگاه سنجش پرتو فرابنفش 12

  دستگاه  S،VOC 1دستگاه سنجش مواد آلي فرار  13

  دستگاه  10  جاذب ذغال فعال 14

  دستگاه  10  دتكتور تيوب جهت استفاده با پمپ پيستوني 15

ي محيط به همراه دستگاه ارزيابي سيستم تهويه با قابليت سنجش فشار هوا، سرعت هوا، جريان هوا و دما 16
  لوله پيتوت

  دستگاه  1

  دستگاه  HAZ DUST 1دستگاه سنجش گرد و غبار  17

  

  :مشخصات تكميلي كاال

  .مي بايست همراه با كاال به خريدار ارائه گردد) به تفكيك( كليه كاالها ) به زبان فارسي(كاتالوگ و دفترچه راهنماي  )1
همچنين كاليبراسيون دستگاهها و ارائه گواهي . يون معتبر و مورد تائيد باشدكليه دستگاهها مي بايست داراي گواهي كاليبراس )2

كاليبراسيون معتبر و مورد تائيد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، در زمانيكه دستگاهها نياز به كاليبره شدن داشته 
  .باشند از تعهدات فروشنده مي باشد

نهايي توسط فروشنده و در حضور كارشناسان واحد خريدار تست شده و از صحت  كليه دستگاهها مي بايست پيش از تحويل )3
در صورت عدم تائيد صحت عملكرد هر يك از دستگاهها توسط خريدار، . عملكرد دستگاه توسط خريدار اطمينان حاصل گردد

  .داد را خواهد داشتفروشنده ملزم به جايگزيني آن با دستگاه سالم بوده، در غير اينصورت خريدار حق فسخ قرار
  .آموزش هاي الزم در خصوص نحوه عملكرد دستگاهها و تجهيزات به عهده و هزينه فروشنده مي باشد )4
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براي دستگاهها و تجهيزاتي كه داراي متعلقات و وسايل جانبي مي باشند فروشنده متعهد به ارائه كليه متعلقات و وسايل جانبي  )5
  .مي باشد...) لنگ رابط پمپ نمونه برداري فردي و نظير باطري، شارژر وبه عنوان مثال ش(

نحوه بسته بندي دستگاهها و تجهيزات مطابق با استانداردهاي بسته بندي، حمل و جابجايي دستگاه بوده و بايد به نحوي باشد  )6
  .در صورت صدمه ديدن كاال جبران آن به عهده فروشنده مي باشد. كه هيچگونه خسارتي به كاال وارد ننمايد

مدت زمان گارانتي براي كليه كاالها حداقل دو سال شمسي مي باشد و فروشنده صحت عملكرد دستگاهها و تجهيزات، خدمات  )7
 .پس از فروش مورد نياز خريدار و نيز مدت زمان گارانتي كاال را تضمين مي نمايد

 :          مشخص خواهد گرديدتعيين برنده مناقصه ، پس از بررسي قيمتها و محاسبه قيمت تراز شده به شرح ذيل  )8

L=[100×C]/[100-[i×[100-t]] 

L:قيمت ترازشده 

C:درج شده در پاكت قيمت(قيمت پيشنهادي( 

i: 4تا /. 1بين (تعيين گرديده است/. 4ضريب تاثيرامتيازفني براي اين مناقصه عدد.(./ 

t  :100ا بين حداقل امتياز فني بازرگاني قابل قبول ت(امتياز كل فني بازرگاني(  
  

  : اطالعات تكميلي

 : VOC,sدستگاه سنج مواد آلي فرار  - 1

  ضد جرقه و قابل استفاده در مكان هاي پرخطر و واحدهاي پااليشگاهي .1

  CFR47 ،EN50270،EN61326 مطابق با استانداردهاي بين المللي .2
  20,000ppmتا  1ppbمحدوده اندازه گيري  .3
 نجشقابليت ذخيره سازي ديتا و ثبت تاريخ و زمان س .4

 و آالرم لرزشي LEDمجهز به  .5

  مقاوم به رطوبت،گرد و غبار و آلودگي ها .6
 USBقابليت اتصال به كامپيوتر از طريق كابل يا پورت  .7

 داراي گواهينامه كاليبراسيون معتبر .8

9. User friendly 
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 WBGTكيت كامل دستگاه شاخص هاي گرمايي  -2
، )%99 - %1( ، رطوبت نسبي)Cº0-80(، دماي گويسان)Cº0-50(قابليت سنجش دماي تر، دماي خشك .1

WBGT داخل كارگاهي)Cº0-59 (و خارج كارگاهي)Cº0-56(نقطه شبنم ،  
 ISO 7726 )Ergonomics of the thermal environment-Instrumentsداراي استانداردهاي  .2

for measuring physical quantities.(   
 )  ISO 7243 )Hot environmentو  

 )PCE-WB-20SD(، دفترچه راهنماي استفادهSDكيف، باطري، كارت حافظه : تعلقات م .3
  

  )IR(دستگاه سنجش پرتو فروسرخ -3
  داراي گواهي كاليبراسيون معتبر EC1 – IRدستگاه  .1
  w/m2 200,000تا  0.1w/m2محدوده اندازه گيري  .2
  nm 1500تا  nm 700محدوده طيف  .3

 

  )UV(دستگاه سنجش پرتو فرابنفش -4
  nm 390-290در محدوده  A,Bابليت اندازه گيري پرتو فرابنفش ق .1
  nm 199/99-0رنج سنجش  .2
  )PCE-UV34(كيف، سنسور، باطري و گواهي كاليبراسيون معتبر: متعلقات  .3

  )06GA241SEO( دستگاه سنجش صوت با قابليت آناليز فركانسي-5
  صوت سنج آناليزور دار  .1
  A,C,Zمختلف قابليت سنجش و آناليز صدا در شبكه هاي  .2
 اكتاوباند 3/1و  1/1قابليت آناليز صدا در  .3

   Ln,Leq,Third octaves,First octaves,LAF Hearing,Exposure,داراي پارامترهاي اندازي گيري .4
5. Points, Le,Peak,Lmin,Lmax,Lday,Lspl,Lnight,protector calculator ، 

  wi fi قابليت انتقال داده از طريق .6
  ت شنواييتعيين تجهيزات حفاظ .7
  ديتا الگر .8
  cloudمجهز به تكنولوژي  .9
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  پمپ نمونه برداري فردي و متعلقات-6
   AIRCHECK TOUCH  كيت كامل پمپ نمونه برداري تاچ .1
  قابليت تصحيح دما و فشار .2
  نمايش دقيق فلو باال و پايين .3
  )SKC (شارژر، نگهدارنده فيلتر، نگدارنده جاذب، كيف حمل: متعلقات  .4

 
 

 ليبراسيون پمپ نمونه برداري فرديروتامتر جهت كا-7
   LOW FLOWروتامتر  .1
  )SKC (همراه با پايه 1L/Mتا   0.1L/Mمحدوده فلو  .2

  پمپ پيستوني-8
  )GV110 (نمونه برداري كوتاه مدت انواع گازها و بخارات .1
  داراي تيغه الماسي  .2
  )100ml , 50(دو قابليت مكش كامل و نيمه  .3
  توماتيك در حين نمونه برداريقابليت شمارش تعداد مكش ها به صورت ا .4

  كيت كامل كاليبراسيون صدا-9
  .)01GA601(كاليبراتور صدا مي بايست متناسب با دستگاه صدا سنج باشد

  

  :HAZ DUSTدستگاه سنجش گردوغبار  -10
Environmental Device Instrument(HD-1100-110240) 

 
ا، سرعت هوا، جريان هوا و دماي محيط به دستگاه ارزيابي سيستم تهويه با قابليت سنجش فشار هو-11

  همراه لوله پيتوت
  )PCE-HVAC2 (قابليت سنجش فشار هوا، سرعت هوا، سرعت جريان هوا، دماي محيط .1
  قابليت ذخيره اطالعات .2
  قابليت اتصال به كامپيوتر .3
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  لوله پيتوت  .4
  ، كيف حمل و راهنماي استفاده USBشلنگ، باطري، كابل : متعلقات  .5

  فعال جاذب زغال -12
  )SKC(جاذب زغال فعال به صورت بسته ده عددي شامل جاذب هاي پايه بلند و پايه كوتاه 

  دتكتور تيوب جهت استفاده پمپ پيستوني -13
  H2S،SO2 (Gastec)جهت گازهاي آمونياك، كلر،  .1
 قابل استفاده  با پمپ پيستوني  .2

  مقياس اندازه گيري بر روي بدنه تيوب .3
  % , mg/m3و  PPMحسب قابليت شناسايي گازها بر  .4
 ساخت شركت ژاپن .5

 

  ،گاز كلر و گاز آمونياكH2S، SO2دستگاه تك گاز سنجش  – 14

 (BW.T)  داراي گواهي كاليبراسيون و قابليت كاليبره شدن بر اساس حدود مجاز مواجهه گاز ها .1

  






