
 
  
  

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

 » كيفي توليد كنندگان ارزيابيآگهي «
  

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

  موضوع مناقصه) 1
  شرح مختصر كاال) الف

  
  

يف
رد

 

 تعداد/مقدار شرح مختصر كاال شماره مناقصه
  برآورد هزينه

 )ريال(انجام موضوع مناقصه 

مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار 

 )ريال(

1.RRNNDD--99881188224411--MMMM  
 سيستم آمين كربن اكتيو

  كربن اكتيو سيستم آب صنعتي
  گرمگرم  كيلوكيلو    20.00020.000

  1,145,272,0001,145,272,000  22,905,440,00022,905,440,000  ليترليتر    50.00050.000

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

  .داشتن شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است -2
  . رد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزومهاي مو داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه -3
در صورت (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  ي موضوع تصويبنامه تضمين براي معامالت دولت 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  

  مهلت و محل دريافت فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي) 3 
ــه دارا ــياني ك ــه متقاض ــرايط اولي ــد ب(ي ش ــام ) بن ــت انج ــادگي الزم جه ــوده و آم ــد مناقصــه ب ــذكور را دارن ــي ،م ــي   م ــار آگه ــس از انتش ــد پ   توانن

، 086-33672013ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمـابر   روزكاري 5به مدت ) روز پس از انتشار آگهي نوبت اول 3(نوبت دوم 
دريافت و بر اساس آن مدارك الزمـه را    WWW.IKORC.IRعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس فرمهاي است 61623660-021

  .به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند) 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،  ان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصهزم
) ره( شركت پااليش نفت امام خمينـي  -سه راهي شازند  -جاده بروجرد 20كيلومتر -حاوي فرمها و مدارك تكميل شده، به نشاني اراك) CD(لوح فشرده 
ــازند ــاال   –شـــ ــور كـــ ــداركات و امـــ ــاختمان ب –اداره تـــ ــاق    -ســـ ــف اتـــ ــه همكـــ ــتي  -118طبقـــ    38671-41111كدپســـ

بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمناً دادن پيشنهاد و ارائه . باشد مي 086-33492833 و33492840:تلفن
اسناد ارزيابي كيفي ظرف  لوح فشرده حاوي گزار پس از وصول الزم بذكر است دستگاه مناقصه. كند قاضي ايجاد نمياسناد و مدارك هيچگونه حقي براي مت

  .ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود 1مدت 
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  :توجه

و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از درج  )CD(تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفاً بر روي لوح فشرده 
  .ت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آوردارزيابي كيفي متقاضيان، از شركتهايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، جه

  شازند ) ره(روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني                                                                       WWW.IKORC.IR: : آدرس اينترنتي

  

  
 

  اعتمادروزنامه  17/9/98و  13/9/98: زمان چاپ نوبت اول و دوم
ميباشد و متعاقبا شركتهايي كه اعالم آمادگي نموده اند  23/9/98آخرين مهلت اعالم آمادگي توسط فاكس 

ارزيابي كيفي را براساس مدارك پيوست تحويل  CDمهلت دارند  7/10/98تا پايان وقت اداري روز شنبه 
  .  نمايند

  

 

.........نوبت   
.................... :شماره مجوز  ۱



  

  

   RND-9818241-MM :اي شماره ناقصه عمومي دو مرحلهم

 

   :شماره صفحه 
  

  :خريدارمحل مهر :                                                    فروشندهمحل مهر 
  

    :همشخصات فني و اطالعات مربوط

 

  مقدار  واحد  شرح كاال  رديف

 20.000گيلو گرم كربن اكتيو سيستم آمين 01

  50.000  ليتر كربن اكتيو سيستم آب صنعتي 02

 

  :قلم يك تقاضا

ذرات معلق موجود در محلول آمين كه توسط فيلتر هاي مكانيكي جذب نميشوند توسط بستري از 
با توجه به هدف مورد نظر براي هر يك از سه واحد آمين موجود در . اهند شدكربن فعال جذب خو

و واحد آمين در بخش  RFCC، واحد آمين در بخش RCDپااليشگاه شامل واحد آمين در بخش 

گوگرد يك  فيلتر كربني در نظر گرفته شده است كه در ذيل مشخصات عملياتي آن آورده شده  
  .است

 :نحوه بسته بندي - ١
اظت از كربن فعال در مقابل رطوبت، باران و گرد و خاك ميبايست كاال در ظروف جھت حف

  .مناسب و كامال ايزوله بسته بندي شود
  .جھت جلوگيري از صدمه ديدن و خرد شدن كربن فعال دقت كامل در حمل آن لحاظ گردد

 .حويلي مي باشدفروشنده موظف به ارائه نتايج آزمايشگاه شخص ثالث در خصوص مشخصات فني كاالي ت - 2

3 - Shelf Life, Guarantee  وRefrence List مورد نياز ميباشد. 

 .در صورت عدم رعايت بندهاي فوق كاال مورد تاييد واقع نشده و عودت ميگردد - 4

 
    

۲



  

  

   RND-9818241-MM :اي شماره ناقصه عمومي دو مرحلهم

 

   :شماره صفحه 
  

  :خريدارمحل مهر :                                                    فروشندهمحل مهر 
  

  

  

    

۳



  

  

   RND-9818241-MM :اي شماره ناقصه عمومي دو مرحلهم

 

   :شماره صفحه 
  

  :خريدارمحل مهر :                                                    فروشندهمحل مهر 
  

۴



  

  

   RND-9818241-MM :اي شماره ناقصه عمومي دو مرحلهم

 

   :شماره صفحه 
  

  :خريدارمحل مهر :                                                    فروشندهمحل مهر 
  

۵



  

  

   RND-9818241-MM :اي شماره ناقصه عمومي دو مرحلهم

 

   :شماره صفحه 
  

  :خريدارمحل مهر :                                                    فروشندهمحل مهر 
  

  
  
  
  
  

۶



  

  

   RND-9818241-MM :اي شماره ناقصه عمومي دو مرحلهم

 

   :شماره صفحه 
  

  :خريدارمحل مهر :                                                    فروشندهمحل مهر 
  

  :قلم دوم تقاضا

 ACTIVE CARBON Filter ME-2121جهت شارژ در  ACTIVE CARBONكاالي مذكور  )1

V1A/V1B وط توليد آب اول خطDM باشد مشخصات كاالي مذكور به پيوست مي. باشد مي.   

مشخصات فني كامل نمونه  ، CERTIFICATE OF ANALYSESبايست  شركت توليد كننده مي )2
 . را ارسال نمايد العمل شارژ دستورو  MSDSتحويلي، 

ي پالستيكي از نوع نمونه تحويلي بايد ابتدا در كيسه پالستيكي كامالً ايزوله و سپس در بشكه ا )3
كشي شده  و سلفون Plateبشكه بر روي يك  4هر . بندي شده تحويل گردد مرغوب و كامالً بسته
 Batch NOبه همراه  Shelf lifeتاريخ توليد و انقضاء و  ،HSEو الزامات  باشد و اطالعات فني

مطلوب بوده و يل نابندي به هر دل گر نحوه بستها. ها نصب شده باشد توليدي بر روي تمامي بشكه
محل تحويل كاال انبار . گردد در كيسه ها گردد كل جنس عينĤ عودت مي... باعث وجود رطوبت و 
 . باشد شيميايي پااليشگاه مي

شركت تأمين كننده بايد كارآيي محصول خود را براي مدت حداقل يكسال پس از : ساير موارد )4
و چنانچه نياز به آزمايش خاصي بر . تي نمايدشارژ و يا مدت يك سال نگه داري در انبار گاران

 اين شركت خود آنرا در مراكز معتمد باشد بايد به هزينه ها جهت بررسي كيفيت آنها  روي نمونه
را با توجه به ساعات كاركرد دقيقاً ذكر نمايد  Back Washدر ضمن ميزان نياز به . انجام دهد

يشگاه از آب چاه به آب سد، با توجه به آناليز آب همچنين با توجه به تغيير منابع آب خام پاال
در حال حاضر در . شارژ شده را بيان نمايد Activaed Carbonهاي  ،زمان كاركرد مفيد نمونه

 .باشد مي DMآب خام ورودي به واحد  Turbidity= 25 NTUو  TSS= 10 ppmمقاطعي 

۷
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   :شماره صفحه 
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