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 به كليه مناقصه گران

 نوبت نهم -پاسخ به ابهامات و سواالت مناقصه گران

 

 با سالم و احترام 

در راستاي انتشار فراخوان مناقصه »فاز چهارم طرح بزرگ ساماندهي فاضالب شهر بندرعباس با موضوع طرح و       

« و در پاسخ به ابهامات EPCاجراي تاًسيسات تصفيه تكميلي و شيرين سازي پساب تصفيه خانه فاضالب به روش  

 تان ارسال مي گردد. و سواالت مناقصه گران، به پيوست نوبت نهم پاسخ به سواالت به حضور

شايان ذكر است اين الحاقيه جزء الينفك اسناد مناقصه محسوب و مي بايست پس از مهر و امضاء توسط مناقصه  

 گر همراه با ساير اسناد و مدارك در پاكت )ب( ارائه گردد. 

 

 

 شهروز شجاعي   

 ره يمد ئتيمدير عامل و عضو ه
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موارد زیر جهت شفاف سازی اعالم می گردد و الزمست در بررسی ها و ارائه پیشنهاد قیمت مالک عمل  شفاف سازی:
 قرار گیرد. 

  :P&IDدر خصوص تجهیزات ابزار دقیق و مقادیر آن در فهرست مقادیر تجهیزات ابزار دقیق و نیز  -1
الزمست مناقصه گران لیست ابزار دقیق مورد نیاز "مطابق بند هـ  تذکرات مهم در ابتدای جلد سوم اسناد مناقصه 

نیازهای پروژه را پوشش دهد ارائه نموده و طرح )به همراه قیمت پیشنهادی( به تفکیک واحدهای فرایندی که کلیه 
. لذا الزمست مناقصه گران لیست کلیه ابزار دقیق مورد نیاز را به "هزینه آن را در پیشنهاد مالی خود منظور  نماید

تفکیک واحد های فرایند تهیه و ارائه نموده و در بخش  فهرست مقادیر ابزار دقیق تعداد و قیمت پیشنهادی را وارد 
د. در صورتیکه ابزار دقیق با عنوان های غیر از آنچه در جدول فهرست مقادیر اسناد در لیست مناقصه گران وجود نمای

دارد، الزمست ضمن درج عنوان و تعداد ذیل سایر موارد مورد نیاز طرح مطابق جدول فهرست مقادیر ، جدول مربوطه 
ت پیشنهادی خود را به نحوی ارائه دهند که کلیه خواسته را تکمیل و ارائه نمایند .ضمنا مناقصه گران الزمست قیم

است تواند به استناد اینکه این مقدار کم یا زیاد شدههای کارفرمای مندرج در قرارداد را پوشش دهد، پیمانکار بعداً نمی
از جمله موارد  هیچگونه ادعایی در مورد اضافه بهاء جهت کمتر یا بیشتر شدن کار داشته باشد و بایستی تمامی جوانب

پیش بینی نشده و احتمال افزایش یا کاهش مقادیر را در قیمت های خود منظور نماید. لذا در این خصوص شفاف 
 سازی شده و زین پس مالک عمل مناقصه گران قرار گیرد.

عالم در خصوص تجهیزات مکانیکال منجمله شیر آالت، لوله ها، جرثقیلها و کلیه تجهیزاتی که مناقصه گران ا -2
می دارند که برای واحدی مورد نیاز است ولی در فهرست مقادیر تجهیزات مکانیکال قید نگردیده است به اطالع 

 می رساند: 
کلیات عنوان شده در جلد سوم اسناد مناقصه الزم االجرا بوده و الزمست مناقصه گران تمامی تجهیزات الزم 

ر این راستا به جهت شفاف سازی الزمست مناقصه گران در جدول برای اجرای کامل پروژه را مد نظر قراردهند. د
فهرست مقادیر تجهیزات  مکانیکال  در هر ردیف اصلی یک زیر ردیف اضافه و سایر تجهیزات پیش بینی نشده  

 را با ذکر عنوان اضافه نماید و هزینه های مربوطه را نیز وارد نمایند.

ارهای تهیه، خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال، جلد سوم اسناد در بخش ک 10-1مطابق بند 
مقادیر ذکر شده در جداول تقریبی بوده و پیمانکار باید براساس طرح نهایی سایت آب شیرین کن و مشخصات 
فنی که به تایید مشاور رسیده نسبت به تهیه و نصب کلیه تجهیزات مربوطه اقدام نماید و دراین خصوص هیچگونه 

 عایی درخصوص افزایش مقادیر و بار مالی اضافی قابل رسیدگی نمی باشد.اد

در خصوص تغییرات پیشنهادی و احتمالی مشخصات بخشهای مختلف هر واحد فرایندی و ساختمانی )ابعاد،  -3
 تعداد، ظرفیت، جنس و ....( به اطالع میرساند: 

یه پیشنهاد ارائه گردد. در طرح تفصیلی می بایست در این مرحله از مناقصه برای همسان سازی، مشابه طراحی پا
تدقیق گردند. لیکن مطابق کلیات عنوان شده جلد سوم اسناد، با توجه به اینکه مقادیر مندرج در فهرست مقادیر 
بصورت کلی نوشته شده اسـت دقت آنهـا در حـد مطالعـات فاز یک می باشد، بنابراین پیمانکار باید در موقع 

د خود این نکته را مد نظر داشته باشد که قیمت پیشنهادی خود را به نحوی ارائه دهد که کلیه خواسته تهیه پیشنها
تواند به استناد اینکه این مقدار کم یا زیاد های کارفرمای مندرج در قرارداد را پوشش دهد، پیمانکار بعداً نمی
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ر شدن کار داشته باشد و بایستی تمامی جوانب است هیچگونه ادعایی در مورد اضافه بهاء جهت کمتر یا بیشتشده
 از جمله موارد پیش بینی نشده و احتمال افزایش یا کاهش مقادیر را در قیمت های خود منظور نماید.

مقادیر و مشخصات درج شده در جداول مقادیر جلد سوم از قرارداد حدودی می باشند و پیمانکار موظف است  
قیمت پیشنهادی خود را برای انجام کامل کار به نحوی ارائه دهد که پوشش دهنده کلیه تعهدات قراردادی و 

 ( باشد. EPCخواسته های کارفرما در قراردادهای طرح و ساخت )
 دهای کلیات ذیل جلد سوم پیمان الزم االجرا می باشد.تمامی بن

 در خصوص حذف واحد یا ساختمان موجود در اسناد به اطالع می رساند : -4
در این مرحله مطابق اسناد  مناقصه پیشنهاد ارائه گردد . لیکن همانطور که اسناد مناقصه نیز اعالم شده است در 

نیاز به حذف یک یا چند واحد فرایندی یا ساختمانی از مجموعه  مصوب، صورتیکه بر اساس مطالعات تفصیلی 
واحدهای طرح پایه باشد، کلیه هزینه های احداث، خرید، حمل، اجرا و بهره برداری از واحدهای مربوطه و مندرج 

 در جداول پیشنهاد مالی )جلد سوم پیمان( نیز متناسباً از مبلغ پیمان پیمانکار منتخب کسر خواهد شد.

 

شرایط خصوصی در جلد اول اسناد مناقصه، الزمست کلیه  18توجه: در خصوص ماده **

 بیمه ها، نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد تایید و قبول کارفرما انجام پذیرد.
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 بخش اول: 

نوع تزریق "، کارفرمای محترم پاسخ داده است که  5: بخش اول ، آیتم شماره 3با توجه به پرسش و پاسخ شماره  -1

کلر با استفاده از پودر هیپوکلریت کلسیم و تهیه محلول مایع بوده و امکان تعبیه مخزن مشترک برای تمام مصارف 

در این مرحله هیپوکلریت سدیم  "، گفته شده 4در حالیکه در پرسش و پاسخ شماره  "کلرزنی وجود نخواهد داشت

. خواهشمند است نوع کلر از "مایع مورد استفاده قرار گیرد است که با خلوص مناسب و غلظت مور نیاز به صورت

 طرف کارفرمای محترم نهایی گردد.

 هیپوکلریت کلسیم و تهیه محلول مایع پاسخ:

فشار  RO FLOW TABLEدر صفحه دوم در جدول ( WAVE)خروجی  ROبا توجه به گزارش طراحی سیستم  -2

 19ه ی اسناد و لیست قیمت تجهیزات فشار پمپ بوستر گزارش شده است در حالیکه در هم bar 10پمپ بوستر 

 بار اعالم شده است که صحیح نمی باشد. خواهشمند است شفاف سازی بفرمایید .

 شفاف سازی عمل شود 3مطابق بند  پاسخ:

 

 در صورت امکان مدرک هیدرولیک پروفایل از طرف کارفرمای محترم ارائه گردد. -3

 باشد. در مرحله طراحی تفصیلی پیمانکار منتخب الزمست طراحی نماید.پاسخ: در این مرحله موجود نمی 

 خواهشمند است مشخصات بستر سنگ اهک از طرف کارفرمای محترم ارائه گردد.  -4

 پاسخ داده شده است. قبل هایتپاسخ: در پاسخ به ابهامات نوب

سنگ اهک و فیلترهای شنی ثقلی با توجه به جدول لیست ساختمان های فرایندی در جلد دوم اسناد، برای بستر  -5

 در نظر گرفته شود؟ shelterساختمانی در نظر گرفته نشده است . آیا برای این فیلترها 

پاسخ: همانطور که پرسش و پاسخ نوبتهای قبل اعالم شده الزمست با ذکر عنوان واحد در صورت نیاز در جداول 

 مقادیر به همراه مبلغ پیشنهادی وارد گردد.

 

 فاضالب خانه تصفیه به ورودی فاضالب" رمای محترم اعالم کرده که، کارف4به پرسش و پاسخ شماره با توجه  -6

 جلد در تکمیلی تصفیه طرح به ورودی کیفیت پساب از موجود اطالعات و میباشد شهری فاضالب عباس بندر

 تصفیه به ورودی پساب در که نمایند بینی گران پیش مناقصه صورتیکه در معهذا .است گردیده ذکر اسناد دوم

 مقدار معکوس اسمز به ورودی از قبل تا دارد، الزمست وجود استرانسیوم وجود امکان کن شیرین آب و تکمیلی

احتراما به اطالع می رساند در صورتیکه فاضالب ورودی دارای  ".برسد لیتر در گرم میلی یک از کمتر به آن
استرانسیوم می باشد خواهشمند است از طرف کارفرما مشخص شود چون در جدول مشخصات فاضالب ورودی 

  استرانسیوم گزارش نشده پس میزان ورودی صفر در نظر گرفته شده است. 
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سخ به  سخ: همانطور که در پا ست اطالعات سری هفتم ع سواالتپا صیلی پیمانکار موظف ا شد در مرحله طراحی تف نوان 

سمز معکوس با هماهنگی و تایید کارفرما  سامانه ا صوص محدودیتهای ورودی به  شت و تدقیق نماید و در خ ورودی را بردا

 در آن مرحله اقدام نماید.
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 بخش دوم: 

الت و ابهامات مناقصه فاز چهارم طرح بزرگ ساماندهی فاضالب شهر بندرعباس با موضوع طرح و اجرای تاسیسات اسو

   EPCتصفیه تکمیلی و شیرین سازی پساب تصفیه خانه فاضالب به روش 

 در صورت تغییر در مشخصات فنی در زمان طراحی تفصیلی. تعیین وقت آن به چه صورت خواهد بود؟ -1

مطابق مطالب کاربرگ مناقصه، کلیه ابهامات تا ،   خصوص تغییرات مشخصات در دوره برگزاری مناقصهدر پاسخ: 

 .روز قبل از تحویل پاکات پاسخ داده خواهد شد 5

گرفته شده است. که پس از مشخص  ماه جهت طراحی و مهندسی در نظر 3 ،در زمان طراحی تفصیلی مطابق سند 

زمان بندی تفصیلی تدقیق خواهد شد. این موضوع هیچگونه تغییری در مدت اولیه دن پیمانکار منتخب و برنامه ش

 اجرای کار در هر بخش نخواهد داشت.

ذکر شده است نمی تواند از نوع آنتی فولینگ باشند خواهشمند  8-15نوع ممبران های مرحله دوم که در جدول  -2

 .است در این خصوص شفاف سازی فرمایید

 الزم االجراست. 3. شفاف سازی شماره مدل های ارائه شده پیشنهاد گرددمطابق  تشده اس پاسخ: قبال پاسخ داده

 

با توجه به دبی زیاد و لحظه ای بکواش ها می بایست حتما مخزن متعادل ساز قبل از واحد ته نشینی در نظر گرفته  -3

 .شود همچنین می بایست تزریق ماده شیمیایی نیز در نظر گرفته شود

 عمل گردد. 2شفاف سازی شماره  پاسخ: مطابق

در نظر گرفته نشده است  Mass Balanceنیز حذف می گردد که در   Oil. TSSعالوه بر حذف  DAFدر واحد -4

 خواهشمند است در این خصوص شفاف سازی فرمایید

ادی پیشنه Mass Balanceاین مرحله طرح اولیه بوده و مناقصه گران می بایست  برای Mass Balanceپاسخ: 

 خود را ارائه نمایند

 از نوع اسکرو ذکر شده است که با توجه به ظرفیت آن ها مورد نیاز نمی باشد 8-6کمپرسورهای مورد نیاز در ردیف  -4

  دییفرما یخصوص شفاف ساز نیخواهشمند است در ا

 پاسخ: مطابق بند سوم شفاف سازی عمل شود

 

وجود دارد؟ همچنین  ROپمپ فشار قوی جهت تامین فشار مرحله اول واحد  24+4دلیل خاصی جهت در نظر گرفتن  -7

 دییفرما یخصوص شفاف ساز نیخواهشمند است در ادر نظر گرفته شده است  8+4در مرحله دوم نیز 
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 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

باشند که در جدول  VFDمی بایست این پمپ ها مجهز به  ROواحد  High Pressureجهت کنترل پمپ های  -8

 .دییفرما یخصوص شفاف ساز نیخواهشمند است در ا جلد سوم به آن اشاره ای نشده است.

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

جهت طراحی هیدرولیکی واحدها مورد نیاز می باشد  تراز ارتفاعی نقاط تحویل فاضالب ورودی پساب و آب خروجی -9

 .لطفا این تراز ها اعالم شود

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

پمپ انتقال پلیمر از مخزن آمایش به مخازن ذخیره و تزریق در نظر گرفته نشده است همچنین استفاده از مخزن  -10

 .ذخیره پلیمر پیشنهاد نمی شود

 اقدام گردد. 2پاسخ: مطابق شفاف سازی شماره 

در اسناد اطالعاتی در خصوص فیلترهای تزریق آهک به آب ذکر نشده است لطفا پارامترهای مورد نظر مشاور  -11

 .محترم جهت طراحی این واحد ارائه شود

 اقدام گردد. 2پاسخ: مطابق شفاف سازی شماره 

 یمر در نظر گرفته نشده است که استفاده از آنها الزام به نظر می رسدجهت تغلیظ کننده ثقلی سیستم تزریق پل -11

 اقدام گردد. 2پاسخ: مطابق شفاف سازی شماره 

 ونیمشخص نشده است لذا جهت برآورد مقدار غلظت  تییایمندرج در اسناد، نوع قل یآب خام ورود زیبراساس آنال -1

 مشخص گردد. تییایاست نوع قلواهشمند خ کربنات در صورت وجود ونی نیهمچنو کربناتیب

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 

 واحد الیدر خصوص در نظر گرفتن متر تر،یگرم در ل یلیم 1111 زانیبه م یغلظت کلر در پساب ورود زانی. با توجه به م2

 هیتصف شیپ یواحدها زاتیاز تجه یلوله و برخ concentrate یجلد دوم شفاف ساز -اسمزمعکوس طبق اسناد مناقصه

 ی. الزم به ذکر است که خوردگباشدیم یقطع یپساب ورود زیبراساس آنال لیکربن است الیمتر یگردد. خوردگ SS درو آب

 .باشدیغلظت کلر محتمل م زانیم نیا حضور316 الیمتر

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.
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آب  تیبه سا یخانه فاضالب و ورود هیاز تصف یپمپاژ پساب خروج ستگاهیواحد ا یجلد دوم برا -طبق اسناد مناقصه. 3

 1111مخزن درنظر گرفته شده   تیپمپ مستغرق مشخص شده است. خواهشمند است در خصوص ظرف صرفا کن، نیریش

توان  رسدیبه نظر م نیگردد. همچن یشفاف ساز رمانکایپ یمخزن در محدوده کار نیوجود ا نیهمچن و مترمکعب 2111 ای

باالتر باشد. اریبس دیو توان آنها با باشدینم حیپمپها صح نیای برا یاعالم لوواتیک 111  

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

4. kW توان   P&ID 5.5 یآن در نقشه  حاتیاست و در توض kW 4تانک  کسریجلد دوم م -. طبق اسناد مناقصه

گردد. یخصوص شفاف ساز نیشده است. لطفا در ا درجمتعادلساز   

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

ماده منعقد کننده و در تانک اختالط  قیپس از تزر عیبه طور معمول بعد از تانک اختالط سر تیالکترول یپل قیمحل تزر.5

هر  یبرا گرددیم شنهادیدر نظر گرفته شده است. پ یکیاستات کسریهمراه ماده منعقدکننده و در م به P&ID کنداما در نقشه

Train در نظر گرفته شود.  تیالکترول یپل قیپمپ جهت تزر کیماده منعقد کننده و  قیپمپ درحال کار جهت تزر کی 

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

مترمکعب بر ساعت در نظر گرفته شده  141 تیظرف DAF واحد انیپمپ برگشت جر یجلد دوم برا -طبق اسناد مناقصه .6

مترمکعب در نظر گرفته شده  211 تیظرف نیا P&ID در نقشه زاتیتجه حاتیپمپ در توض نیهم تیکه ظرف یدر صورت

 گردد. یساز است. لطفاً شفاف

 پاسخ: قبل تر پاسخ داده شده است

الزم را  ییدرنظر گرفته شده بعد از آن، کارا ینیواحد ته نش رسدینظر م به DAF 7 با توجه به حذف ذرات معلق در واحد .7

 گردد. یخصوص شفاف ساز نیرا حذف نمود. لطفاً در ا ینیواحد ته نش توانیم ونداشته باشد. 

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

درنظر گرفته شده  ییباال ریمعکوس با آب و با هوا مقاد ینرخ شست و شو رسدیبه نظر م ه،یدو ال یلترهایخصوص فدر .8

است. خواهشمند است در  دهیمرتبط گرد زاتیتجه تیظرف شیآب جهت شست و شو و افزا شتریمصرف ب باعث است که

 گردد. یساز خصوص شفاف نیا

 بل پاسخ داده شده است.پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای ق
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 ندینبودن آن، استفاده از آن در فرآ یمصرف باال و اقتصاد لیبه دل گرددیم شنهادیپ ژنهی. در خصوص استفاده از آب اکس9

 حذف گردد

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

اما در  دهیواحد با ابعاد مشخص درج گرد 4، تعداد تانک  21در جدول  یواحد ازن زن یجلد دوم برا -طبق اسناد مناقصه .10

 گردد. یخصوص شفاف ساز نی. خواهشمند است در اباشدیواحد با ابعاد متفاوت م کیتعداد تانک  P&ID مدرک

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 UF حفاظت از واحد یبرا Self-cleaning filter از آنجا که وجود(پساب) و  یورود انیجر تیبا توجه به ماه .11

 گردد. یشفاف ساز ت،یخواهشمند است در خصوص در نظر گرفتن آن به همراه مشخص نمودن تعداد و ظرف باشد،یم یضرور

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

به نظر  نیگردد. همچن یشفاف ساز ونیلتراسیبه واحد اولتراف یورود یپمپها یبرا  VFD در خصوص درنظر گرفتن .12

درنظر گرفته شده است. لطفاً  یطراح یبرا ازیپمپ ها بر اساس تعداد درنظر گرفته شده کمتر از مقدار مورد ن نیای دب رسدیم

 گردد. یپمپها شفاف ساز نیا تیتعداد و ظرف رییتغ درخصوص امکان

 ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.پاسخ: در پاسخ به 

در حال کار  وستهیبه صورت پ دیآن با Backwash و تعداد ، پمپ UF واحد Train هر ونیلتراسیبا توجه به زمان ف. 13

خواهد شد. لطفاً  UF  واحد Train کی CEB در زمان انجام Backwash موضوع باعث تداخل عملکرد نیباشد که ا

 گردد. یشفاف ساز UFواحد   Backwash یتعداد پمپها رییدرخصوص امکان تغ

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 یو تعداد آن شفاف ساز UFواحد  برای  (Turbidity) کدورت زریخواهشمند است درخصوص لزوم درنظر گرفتن آناال .14

 گردد

 داده شده است. پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ

به  CIP اتیعمل P&ID گردد. در مدرک یشفاف ساز ROو  UF های واحد  یبرا CIPبودن کیدرخصوص لزوم اتومات.15

 درنظر گرفته شده استی صورت دست

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 



 

9 
 

 .ردیقرار گ اریخواهشمند است در اخت ROو  UFی طراح یدر صورت وجود گزارش نرم افزارها .16

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 -RO  (128واحد  CIP تانک تیظرف P&ID نقشه 13صفحه  P&ID نقشه ها -1 وستیپ -جلد دوم -در اسناد مناقصه .17

A- BA-TN-CIPT-) 31 ندیو شرح فرا یطراح یمبان -فصل دوم-ومجلد د-در اسناد مناقصه کهیباشد در حال یمترمکعب م 

 است. دهیگرد دیمترمکعب ق 25تانک  نیا تیظرف

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 زانیم UFواحد  CEBبرای  NaOCl پمپ نگیدوز یبرا P&ID نقشه ها -1 وستیپ -جلد دوم -در اسناد مناقصه .18

و  یطراح یمبان -فصل دوم-جلد دوم-در اسناد مناقصه کهیدر ساعت در نظر گرفته شده است. در حال تریل 780 پمپ تیظرف

 حیصح 10.417عدد  رسدیبه نظر م UF ی متر مکعب در ساعت است که طبق طراح 10.417پمپ  نیا تیظرف ندیشرح فرا

متر متر مکعب بوده  5که در نقشه  باشدیم زین جیپک نیمخزن ا تیاطالعات در خصوص ظرفUFتناقض  نیا نیاست. همچن

 باشد. یم مکعبمتر 4 ندیو شرح فرا یطراح یو در مبان

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 Tagبا  3FeCl  پمپ انتقال  P&IDنقشه 2در صفحه  P&ID -نقشه ها -1 وستیپ -جلد دوم -در اسناد مناقصه .19

-BA-TN-PUT)پمپ  P&ID نقشه 8داده شده است. در صفحه  شینما TN-PUT-108-A/B-BA مشخص شده

A/B-114) 2 پمپ انتقال رسدیاست که به نظر م اورده شده حاتیدر توضO2H لطفا در خصوص مشخصات آن باشدیم .

 گردد. یشفاف ساز

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

وجود  ییها رتیمغا زاتیتجه Tag و زاتیتعداد تجه نیب P&ID -نقشه ها -1 وستیپ -جلد دوم -در اسناد مناقصه .20

 گردد. یخصوص مشخصات آن شفاف ساز نیدارد لطفا در ا
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 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 

 صفحه

P&ID 

 تعداد ذکر شده در تجهیز
 توضیحات تجهیز

TAG توضیحات 

اختالط  کسریم 2 صفحه
 کند

8 BA-TN-MX-103-
A1/A4 

 8تعداد  رسدیبه نظر م
 است. حیصح دستگاه

-BA-TN-COA-114 (1+7)8 کمپرسور هوا 7صفحه 
A1/A8 

 یمشخصات در مبان
 و یطراح

 ذکر 1+3تعداد  ندیشرح فرا

 است شده

-BA-TN-BCP-114 8 لریچ 7صفحه 
A1/A4 

 یمشخصات در مبان
 و یطراح

ذکر نشده  ندیفرا شرح
 است.

 واحد CIP مخزن 10صفحه 

UF 

1 BA-TN-CIP-121-
A1/A3 

تعداد  رسدیبه نظر م
 است. حیصح دستگاه1

 

 1+1)شده از دو عدد شنهادیلجن، پ هیواحد تصف یبرا ندیو شرح فرا یطراح یمبان -فصل دوم-جلد دوم-در اسناد مناقصه. 21

 -در اسناد مناقصه کهیاستفاده گردد، در حال یکیمکان یریوات جهت آبگ لویک 3 یکیبا توان الکتر یکیمکان پرس لتری( بلت ف

وات نشان داده  لویک 141با توان ( BA-TN-DWA-132 A) لجن یریآبگ جیپک کی P&ID نقشه 18 صفحه -جلد دوم

 گردد. یشفاف ساز رتیمغا نیدرخصوص ا شده است.خواهشمند است

 ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.پاسخ: در پاسخ به 

-A/B BA-TN-PUS پمپ لجن P&ID نقشه 17صفحه  P&ID -نقشه ها -1 وستیپ -جلد دوم -در اسناد مناقصه.22

و شرح  یطراح یمبان -فصل دوم-جلد دوم-در اسناد مناقصه کهیباشد در حال یمترمکعب بر ساعت م 2پمپ  تیظرف -105

 باشد. یمترمکعب بر ساعت م 10پمپ  نیا تیظرف ندیفرا

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.
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 استفاده گردد. RO permeate از آب SMBS نیو همچن  UFواحد  CIPی محلول ساز یبرا گرددیم شنهادیپ .23

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 

 .ابدیانتقال  ROی لترهایف جیبه بعد از کارتر SMBS قیمحل تزر گرددیم شنهادیپ. 24

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 

 گردد. یشفاف ساز ROواحد  فالشینگ جهت مجزا پمپ گرفتن درنظر خصوص در است .خواهشمند25

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 

 گردد. یشفاف ساز ROی در طراح رییتغ زیو ن RO مرحله دوم واحد انیتعداد خطوط جر رییدر خصوص امکان تغ. 26

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 

که  اسناد مناقصه 2از جلد  کالیمکان زاتیتجه یمشخصات فن 3فصل  46از  17مندرج در صفحه  3با توجه به جدول . 27

 permeate لوله انتقال آب الیخواهشمند است در خصوص متر مختلف درج شده یسهایلوله و اتصاالت سرو در آن جنس

 شود. یشفاف ساز یهزار مترمکعب 10 رهیتا مخازن ذخ

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 

  Duplex الیاز متر دیشده و با یقطعاً دچار خوردگ SS316Lجنس لوله  ROواحد  جکتیر زیآب دورر زیبا توجه به آنال. 28

 گردد. یخصوص شفاف ساز نی. لطفاً در اشود

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 

 یچدن باشد که دچار خوردگ تواندیمستغرق نم یخانه جنس بدنه و پروانه پمپها هیبه تصف یپساب ورود زیبا توجه به آنال . 29

 گردد. یخصوص شفاف ساز نیاست در ا خواهشمند .شوندیم
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 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 

 یمستغرق شفاف ساز یپمپها یبرا (Auto coupling) نگیخواهشمند است در خصوص لزوم درنظر گرفتن اتوکوپل. 30

 گردد. 

 امات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.پاسخ: در پاسخ به ابه

 

 Screwی و پمپها قیتزر یپمپها وژ،یفیسانتر یپمپها (API-ISO-non API) خواهشمند است در خصوص استاندارد. 31

 سازی گردد. لجن شفاف

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 

استفاده شده  میکلس تیپوکلریموارد از ه هیبق یو برا میسد تیپوکلریاز ه UF جیکلر در پک قیتزر یکه برا رسدیبه نظر م. 32

 گردد. یشفاف ساز است. لطفاً

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 

 screw شده به الگون لجن یریجهت انتقال لجن آبگ 18صفحه  P&ID نقشه -جلد دوم -در اسناد مناقصه. 33

conveyor  داده شده امکان  شیبه شکل نما رسدیبه نظر م زیآن ارائه نشده و ن یداده شده است که مشخصات فننمایش

 گردد. یشدن آن نباشد لطفاً شفاف ساز ییاجرا

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 بخش الکتریکال

 از باالدست مشخص گردد. تیبه سا یبرق ورود یدرهایخواهشمند است تعداد ف .1

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.
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 بخش سوم:

 با سالم،

احتراما، بازگشت به مناقصه فاز چهارم طرح بزرگ ساماندهی فاضالب شهر بندر عباس با موضوع طرح و اجرای تاسیسات 

خواهشمند است آن کارفرمای محترم در  EPCتصفیه تکمیلی و شیرین سازی پساب تصفیه خانه فاضالب به روش 

 ت آن شرکت سپاسگزار است.خصوص سواالت وابهامات ذیل شفاف سازی نماید. پیشاپیش از مساعد

در سری قبل سواالت این موضوع مطرح گردیده ولی پاسخی دریافت نگردید. با توجه به وجود ساختمان نگهبانی  .1

با شماره ذکر شده در سایت. آیا نیاز به ساختمان نگهبانی جدید می باشد یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ، 

 یت آب شیرین کن مشخص گردد.محل ساختمان نگهبانی جدید و  ورودی سا

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

با توجه به اینکه در حال حاضر امکان مطالعات درخصوص سیالب وجود ندارد و ارتفاع دیوار سیل بند نیز در برآورد  .2

قیمت آن تاثیر گذار می باشد لذا خواهشمند است جهت یکسان سازی، ارتفاع دیوار سیل بند به پیمانکاران اعالم 

 ؟گردد. 

 داده شده است.پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ 

 

ابعاد ساختمانهای جنبی )ساختمان بهره برداری و آزمایشگاه  -45در جدول  در سواالت سری قبل مطرح گردید : .3

( درج گردیده است، آیا منظور این است که ساختمان دو طبقه در نظر 80*2( )ساختمان نگهبانی ابعاد 110*2ابعاد 

 یا هر طبقه به این متراژ نیاز دارد؟گرفته شود و مجموع دو طبقه این متراژ باشد 

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 

در رابطه با  سیلو آهک با توجه به جوابیه سری دوم به شماره در سواالت سری قبل مطرح گردید:  .4

در نقشه سایت  باشد.پرسش و پاسخ ذکر گردیده ابعاد سیلو آهک در سایت پالن مشخص می 745/07/1401/

باشد، عمق و حجم ذکر نشده است. لذا خواهشمند است حجم مورد نظر پالن فقط قطر سیلو آهک مشخص می

 اعالم گردد.

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 

 222.2مقدار   جکتیدر آب ر یخروج تراتین زانیم ،ی از کارفرمای محترمبا توجه به محاسبات اسمز معکوس ارسال .5

 10سوم بخش سوم، در پاسخ به سوال شماره  هیبازگشت به الحاق نیگزارش شده است و همچن تریگرم بر ل یلیم
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الزم  داتیتمه ست،یز طیتا حد قابل قبول استاندارد مح یدیتول جکتیآب ر تراتیاعالم شده است که جهت حذف ن

 بسیار باالیی یها نهیمذکور هز داتیذکر است در نظر گرفتن تمه انی. شامیلی گرم بر لیتر( 50) در نظر گرفته شود

 نیا ای. آ. همچنین در جانمایی هیچ فضایی برای این موضوع در نظر گرفته نشده استبه پروژه اضافه خواهد کرد

در صورت  شود؟ دهیمناقصه گران د یارسال شنهادیدر پ دیبا یخروج تراتیحذف ن داتیمربوط به تمه نهیهز شیافزا

مثبت بودن می بایست در ردیف های سازه، برق، ابزار دقیق و مکانیک ردیف های سیستم تصفیه مربوط به حذف 

 نیترات دیده شود.

لذا جهت حذف نیترات موجود در آب ریجکت  در این مرحله تنها استاندارد تخلیه به آب دریا لحاظ گرددپاسخ: 

 هیچگونه تمهیدات خاصی از طرف مناقصه گران نیاز نیست.
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 بخش چهارم:

با توجه به تناقض در اسناد و همچنبن شفاف نبودن پاسخ های قبلی الزم است در خصوص موارد ذیل به صورت 

 شفاف اعالم نظر فرمایید:

صورت کاهش یا افزایش واحد یا سازه یا تجهیزاتی نحوه پرداخت و محاسبه هزینه آن به پیمانکار برنده در  2-1

 چگونه خواهد بود؟

 پاسخ: به تفصیل در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل و نیز شفاف سازی های مربوطه پاسخ داده شده است.

 

به ریز آورده شده است در صورت تغییر در طراحی با توجه به اینکه جزییات سازه ها و تجهیزات در سند  2-2

تفصیلی آیا تغییری در پرداخت ها صورت می پذیرد؟ به عنوان مثال نحوه پرداخت افزایش یا کاهش ابعاد سازه ها 

 یا تغییر در مشخصات تجهیزات )به عنوان مثال هد پمپها و...( چگونه خواهد بود؟

 تهای قبل و نیز شفاف سازی های مربوطه پاسخ داده شده است.پاسخ: به تفصیل در پاسخ به ابهامات نوب

 

(  3با توجه به توپوگرافی موجود پیشنهاد می گردد با جابه جایی سازه متعادل ساز ایستگاه پمپاژ )واحد شماره  2-3

مورد بار( بسیار فراتر از حد  70) 38و 3حذف گردد . همچنین به نظر می رسد هد ارائه شده جهت پمپهای واحد 

 نیاز طرح باشد.

 پاسخ: پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.
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 بخش پنجم:

 یدسته بندی:عموم

از جلد دوم  8جلد اول اسناد مناقصه و صفحه  یفن ازیدر جدول امت) عمده مدارک نام برده شده نکهیبا توجه به ا -1

مقدور  یفن شنهادیمدارک و اطالعات در مرحله پ نیباشند، ارائه ا یم یلیتفص یمربوط به مرحله طراح (مناقصه اسناد

را در اسناد ارائه نموده است، در  یطراح هیمحترم، اطالعات و مدارک پا یکارفرما نکهیبا توجه به ا نیهمچن.ستین

مشابه به عنوان نمونه ارسال خواهد شد. لطفا  ینخواهند شد و مدارک پروژه ها دیمجددا تول مدارک نیمرحله ا نیا

کامل به نمونه مدارک ارائه شده  یفن ازیاست و امت دیمشابه مورد تائ یمدارک پروژه ها نمونه که ارائه دییبفرما دیتائ

 تعلق خواهد گرفت

طرح پایه می باشد  پاسخ: مهر و امضا نمودن مدارک طراحی پایه در این مرحله به منزله پذیرش و کامل بودن اطالعات

و در مراحل بعد پیمانکار نمی تواند مدعی نقصی در این زمینه گردد و مسئولیت ارائه مدارک پروژه های مشابه با مناقصه 

 گر می باشد و تشخیص تعلق گرفتن امتیاز کامل به عهده کارفرما و مشاور طرح می باشد.

 

موجود در اسناد مناقصه، که مکررا در اسناد مناقصه  یحاز طرا تیمحترم در خصوص تبع یدرخواست کارفرما رویپ -2

جداول  مت،یارائه شده در جداول ق زاتیبر اساس مشخصات تجه یمال شنهادیمطرح شده است، پ ها هیو الحاق

 نیموجود در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد. با توجه به تکثر تناقضات ب Load list و P&ID ،یمشخصات فن

 .ستیدر فرصت محدود فراهم ن ابهامات کشف تمام اطالعات مدارک مذکور امکان

 پاسخ: تمامی ابهامات تا کنون پاسخ داده شده است. لیکن در صورت ابهام اعالم فرمایید.

 ستمیس ایو  هیتصف شیپ ستمیس زاتیو مشخصات تجه یدر طراح یراتییممکن است تغ یلیتفص یدر مرحله طراح -3

RO پمپ، الکتروموتور ،  ،ییایمیمواد ش قیتزر یها جیپک زیسا ،ییایمیمصرف مواد ش ریموارد نظ ریسا وMCC  ،

 نی. اردیموجود در اسناد مناقصه صورت پذ یترانس و .. نسبت به طراح انایتعداد ابزار و اح کنترل، مشخصات تابلو

 راتییتغ نیباشند. ممکن است حجم ا یطراح قیتدق ایموجود در اسناد و  یطراح یخطا ازی ممکن است ناش راتییتغ

داشته باشد.  ی(و هم کاهش یشیهم افزا) یو اثرات زمان یاثرات مال ن،یزاید لیتید باشد که در مرحله یبه گونه ا

 یشیافزای)و زمان یاثرات مال ر،ییتغ تیاصل و ماه رشیدر صورت پذ یلیتفصی که در مرحله طراح دییبفرما دیلطفا تائ

 .باشدیمحترم م یکارفرما دیمورد تائ زین طرح صورت گرفته در راتییاز تغ یناش ی(و کاهش

 پاسخ: به تفصیل در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل و نیز شفاف سازی های مربوطه پاسخ داده شده است.
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ی ها متیق یصورت گرفته، جهت همسنگ ساز یبر اساس طراح متیمحترم از درخواست ق یچون هدف کارفرما -4

در  دییمناقصه گران خواهشمند است مشخص بفرما Criteria ای Practice با مدارک مانکاریپ یطراح 4 -

ارائه شود، فلسفه همسنگ  متیق مانکاریپ یاگر بر اساس طراح ست؟یچ فیتکل ستین یکی که یخصوص موارد

 یدچار مشکل م ستمیس یکردعمل یامکان گارانت رد،یکارفرما مالک قرار گ طرح رود و اگر یسوال م ریز یساز

 "شود .

طرح و اینکه اسناد بر  EPCپاسخ: در کلیات عنوان شده در جلد سوم اسناد نیز عنوان شده که با توجه به ماهیت 

اساس مطالعات پایه می باشد، الزمست مناقصه گران پیشنهادات قیمت را با در نظر گرفتن تمام عوامل و نیز تامین 

 کلیه نیازهای طرح تهیه و ارائه دهند. در شفاف سازی های کامال شفاف در این خصوص توضیح اده شده است.

 ی و مهندس یدسته بندی: فن

 Mechanicl موضوع:

مناسب در نظر  تیعدد فن با ظرف کیاز جلد دوم،  33صفحه  44ذکر شده در جدول  یساختمان ها هیکل یبرا -1

 شود. یگرفته م

و تایید  با در نظر گرفتن ماهیت و مشخصات ساختمانساختمانهای مزبور پاسخ: تامین کلیه نیازهای تاسیساتی 

 الزم االجراست. 3و  2بر عهده پیمانکار می باشد. شفاف سازی شماره  مشاور و کارفرمای طرح،

است. با توجه به  دهیمشخص گرد UPVCکن در خارج ساختمان  نیریجلد دوم، جنس لوله آب ش 3در جدول  -2

 گردد. یم هیتوص PEجنس  د،ینور خورش میمستق تابش جنش به نیا تیحساس

 د.اقدام گرد 3پاسخ: مطابق شفاف سازی شماره 

 ها مشخص گردد. لیو تعداد جرثق تیظرف -3

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.

 آن مشخص گردد. تیمشخصات موتورخانه و ظرف -4

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.

 

 گردد. هیارا هیاول اتیفرض HVAC ساتیتاس یخصوص طراح در -5

الزمست بررسی و در پیشنهاد مالی تجهیزات مورد نیاز طرح را وارد نمایند. شفاف سازی شماره خود مناقصه گران پاسخ: 

 الزم االجراست. 2

 

 باشد؟ یمورد قبول م مانکارانیپ یشنهادیپ ستیل ،یدکیقطعات  ستیدر خصوص ل -6
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طراحی تفصیلی ضمن ارائه پاسخ:در این مرحله الزمست با توجه به نیاز طرح پیش بینی الزم صورت پذیرد. در مرحله 

 نهایی خواهد شد. بدون هیچگونه بار مالی افزایشی، لیست مربوطه توسط پیمانکار و تایید مشاور و کارفرما

موجود در اسناد مناقصه، که مکررا در اسناد مناقصه  یاز طراح تیمحترم در خصوص تبع یدرخواست کارفرما رویپ -7

جداول  مت،یارائه شده در جداول ق زاتیبر اساس مشخصات تجه یلما شنهادیاست، پ شده ها مطرح هیو الحاق

 نیاسناد مناقصه ارائه خواهد شد. با توجه به تکثر تناقضات ب در موجود Load listو  P&ID ،یمشخصات فن

توسط  یبند تی. لذا لطفا اولوستین اطالعات مدارک مذکور امکان کشف تمام ابهامات در فرصت محدود فراهم

 نمود. ییشناسا که در صورت تناقض، بتوان مدرک معتبر را یبه گونه ا ردیمحترم صورت گ یمشاور و کارفرما

 تناقضات عبارتند از: نینمونه از ا چند

در ) P&IDو  زاتیدر جدول مشخصات تجه هیثانو ینیمخزن ته نش زیپمپ انتقال سر ر یتعداد و توان مصرف •

با تعداد ذکر شده در  P&IDتعداد پمپ موجود در  نیتناقض دارند. همچن( اسناد مناقصه دوم جلد 198و  25صفحات 

 ستیعدد در نظر گرفته شود و مشخص ن 3ذکر شده است که  4 هیالحاق دری دارند. در پاسخ رتیمفا زیمدرک ن نیهم

 یرو تیعدم شفاف نیا یعدد استندبا کیکار و  حال عدد پمپ در 2 ایعدد پمپ در حال کار است و  3که منظور 

 .گذار است ریپمپ تأث تیظرف

 پاسخ:مطابق بند سوم شفاف سازی عمل شود

در نظر گرفته شده است  یعدد سر P&ID 4دارد. در  رتیمغا یطراح یو مبان P&IDدر  عیتعداد تانک اختالط سر •

 در نظر گرفته شده اند. یعدد مواز 4 ،یطراح یدر مبان رسدیبه نظر م یول کندیعبور م تانک از هر یکه کل دب

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.

در نظر  یمرحله ا 2 یعدد تانک مواز P&ID 2دارد. در  رتیمغا یطراح یو مبان P&IDتعداد تانک اختالط کند در  •

 در نظر گرفته شده اند. یعدد تانک دو مرحله ا 4 ،یطراح یمبان در گرفته شده است

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.

بار در نظر گرفته شده  19مرحله دوم  ی، فشار پمپ فشار قو یاز جلد دوم اسناد مناقصه و در جداول مال 29در صفحه  •

 .باشدیبار م 10 ج،یدو است نیدر گزارش نرم افزار، فشار بوستر پمپ ب یاست ول

 سخ:مطابق بند سوم شفاف سازی عمل شودپا

و ... در جداول مشخصات  ایمد یبکواش مالت یمتعدل ساز، پمپها یانتقال پساب به متعادلساز، پمپها پمپهای توان •

 دارند. رتیمغا P&IDو  زاتیتجه

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.
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 یو مهندس ی: فنیدسته بند

 Civil موضوع: 

  –( آجر باربر ای ی، بتن یفلز)نوع سازه ساختمانها ذکر گردد. -1

پاسخ: ساختمانهای جنبی غیر فرایندی به صورت بتنی و الباقی ساختمانها مطابق نیاز طرح در نظر گرفته شود. شفاف 

 سازی سوم الزم االجراست.

 کارفرما و مشاور ذکر گردد یمتراژ دفتر موقت ادار -2

 ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.پاسخ: در پاسخ به 

 

 . متراژ سالن کنفرانس و جنس سازه آن ذکر گردد -3

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.

 

  ساختمانها ذکر گردد. یجنس نما -4

مربوطه پاسخ: الزمست در مرحله طراحی تفصیلی طرح مورد نظر ارائه گردد. در این مرحله الزمست هزینه های 

 پیش بینی شود.

 باشد؟ یباد چقدر م یطراح یمبنا سرعت -5

زلزله استخراج   2800مقررات ملی و یا آیین نامه  6پاسخ: با توجه به منطقه مورد مناقصه از جداول مندرج در مبحث 

 گردد. 

 ریتنها ز ایاست  تیکل سا یقشر برا نیاستفاده شود. ا متریسانت 30 زانیدر اسناد ذکر شده قشر زهکش به م -6

 ساختمانها

 پاسخ: برای زیر سازه های فرایندی در نظر گرفته شود.

  چقدر است؟ تیخاک برداشت شده مشخص گردد؟ فاصله تا سا یمکان دپو -7

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.

 گردد یارتباط شفاف ساز نیبه شمع ذکر نشده است .لطفا در ا ازیعدم ن ای ازیخاک ن کیدر گزارش مکان -8

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.
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   باشد؟ یم مانکاریدر اسکوپ پ البیکنترل س یگزارش برا هیته -9

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.

 

  کامل شده ارائه گردد. لیمورد نظر ارائه نشده است. لطفا فا نیزم یدر سمت غرب یاز توپوگراف یبخش -10

جلد  1-2پاسخ: کلیه اطالعات موجود در اختیار مناقصه گران قرار گرفته است. پیمانکار منتخب الزمست مطابق بند 

 برداری توپوگرافیکی تکمیلی از محل سایت پروژه را در صورت لزوم انجام دهد.از جلد سوم انجام خدمات نقشه 2جدول 

  برق وجود دارد؟ یتنها دکلها ایمشخص گردد.آی( نیو روزم ینیرزمیز) یلیتحو نیلطفا معارض موجود در زم -11

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.

 

. در این خصوص طراح سایت باشد یم 20تراز  ایآ موجود مشخص گردد. یبر اساس توپوگراف تیتراز تمام شده سا -12

 باید نظر دهد.

 توپوگرافی عمل شود.پاسخ: مطابق نقشه 

 یو مهندس ی: فنیدسته بند

 موضوع: برق
هفت گانه و از  یترانسفورماتورها قیاز طر 7تا  1 یها MCC هی، تغذ OVERALL SLDمطابق مدرک (  1ردیف (

 20 /0.4دستگاه ترانسفورماتور 7مورد در تناقض با در نظر گرفتن  نیصورت گرفته است. که ا 6.6KK باالدست یتابلو

  فهرست"در جدول 

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.

شوند  یم هیتغذ 6.6KKاز سطح ولتاژ  KW600 یپمپ ها MCC8، در  OVERALL SLDمطابق مدرک (2)ردیف 

 ینیب شیپ 6.6KK یتابلوها نی، در خصوص تام"کالیالکتر یبخش ها هیکل ریفهرست مقاد" جدولوجود در نیبا ا

  صورت نگرفته است.

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.

 و پاساژ پست 20KK تابلوی میان واسط بصورت OVERALL SLD مدرک در شده ارائه 6.6KK تابلوی (آیا3)ردیف 

 مورد اصلی ولت کیلو 6 تابلوی بودن ورودی تک آیا طرح این تایید صورت در شد؟ خواهد گرفته نظر در LV تابلوهای

  میباشد تایید

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.
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ورودی تک به عطف ( 20KV/6.6 ترانسفورماتور 1 حداقل به نیاز ، 6.6KV ولتاژ سطح به نیاز صورت (در 4)ردیف

مورد این "الکتریکال های بخش کلیه مقادیر فهرست" جدول در که میباشد ) اصلی  6.6KV تابلو گرفتن نظر در

بخش کلیه مقادیر فهرست" جدول در نیز ولت کیلو 6.6 شبکه به مربوط همچنین کابل های .است نشده بینی پیش

نشده گرفته نظر در "الکتریکال های

پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.

هر  یبارها هیمحترم تغذ یمد نظر کارفرما ایباشد، آ یابهام م یدارا یبرق اظطرار ستمیس یساز ادهیپ قهیطر(8)ردیف 

MCC در  یاضطرا یبارها هیباس به منظور تغذ مین کیکه  یبه نحو باشدیم ینرمال و اضطرار یورود دریف دو توسط

 نظر گرفته شود؟

پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.

بخش  هیکل ریفهرست مقاد" جدول .دییفرما یشفاف ساز زلهاید ییمحل جانمااست در خصوص  خواهشمند(9)ردیف 

و  overall sldمدرگ  و plot planوجود در  نیدرنظر گرفته نشده است با ا VFD PANEL کالی، الکتر" یها

به سواالت باال  عطف خصوص شفاف نیاشاره شده است. خواهشمند است در ا VFDبه استفاده از  یندیمدارک فرآ

 ستیمدرک ل در محترم یمدنظر کارفرما یژنراتورها زلیو تعداد د ازیترانسفورماتورهاوسطوح ولتاژ مورد ن ییتعداد نها

 MCCتابلو  هفت واحد در نظر گرفته شده است که با 5درج شده است و در کل  MCC1تمام واحدها از  هیتغذ یبار برا

باشدیدر تناقض م "کالیالکتر یبخش ها هیکل ریدفهرست مقا"در نظر گرفته شده در 

پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است.

ارائه گردد. Electrical Scope of Work یمحتو یصورت امکان مدرک درخواهشمند است (10)ردیف

مطابق اسناد شفاف شده است



22

تامین تجهیزات رهبر مشارکت می تواند می در صورت مشارکت با یک شرکت خارجی جهت 

تواند شرکت ایرانی باشد یا باید مطابق اسناد شرکت دارای سابقه اجرایی آب شیرین کن رهبر 

 مشارکت باشد؟

مطالعه گردد. 6پاسخ: الحاقیه شماره 

بخش هفتم:

اقصه با لیست مدارک فنی جلد اول اسناد من 26-2رساند مدارک فنی خواسته شده در صفحه احتراما به اطالع می -1

جلد دوم اسناد مناقصه مغایرت دارد. خواهشمند است شفاف سازی بفرمایید مالک تهیه  5-1خواسته شده در صفحه 

باشد.مدارک فنی پاکت ب کدام می

پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل اعالم شده است. -2

رولیکی بعنوان یک مدرک باید ارائه گردد در حالی که در پیرو خواسته های اسناد مناقصه محاسبات فرایندی و هید -3

پاسخ به پرسش پیمانکاران عنوان شده است که طرح مشاور میبایست بعنوان مبنای کار قرار گیرد، بنابراین خواهشمند 

است در این خصوص شفاف سازی بفرمایید.

پاسخ: بر اساس طرح پایه الزمست ارائه گردد.

مناقصه مدارک پیشنهاد فنی باید در سه نسخه ارائه گردد، خواهشمند است به جهت صرفه جویی پیرو جلد دوم اسناد  -4

در مصرف کاغذ یک نسخه بصورت کاغذی و یک نسخه بصورت الکترونیکی ارائه گردد. همچنین در خصوص 

وح فشرده با مهر و پیرینت و مهر و امضا نمودن اسناد کارفرما نیز پیشنهاد میگردد کل اسناد مناقصه بر روی یک ل

.ارائه گردد« خوانده شده و مورد قبول است»امضای پیمانکار بهمراه یک نامه 

پاسخ: مطابق اسناد عمل گردد.

همچنین با توجه به زمانبر بودن تهیه پیشنهاد فنی و استعالم تجهیزات با توجه به گستردگی  -5

هفته تمدید گردد.آنها خواهشمند است مهلت ارسال پاکات حداقل به مدت سه 

 تحویل پاکات مشخص شده است 5پاسخ: در الحاقیه شماره 

بخش ششم:
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 بخش هشتم:

 یدسته بندی:عموم

 در نظر گرفته شود؟ زیآهک ن یلویس دیبا ایآ limestoneبا توجه به در نظر گرفتن -1

 پاسخ: بله

 نیشود. ا یمشاهده م Solubility warning یخطا WAVEبا نرم افزار  RO ستمیس یساز هیشب جینتا در-2

 RO یکاوریر زانیم نیگردد.همچن یبرطرف نم Antiscalant قیممبران بوده و با تزر ای یطراح نوع لیخطا به دل

 تطابق نخواهد شد یعملکرد نیکه باتضم دی% خواهد رس 80کل پلنت به  WCFو  شده در نظر گرفته 85%

 الزم االجراست 3ازی شماره پاسخ: در این مرحله مطابق طرح اولیه بوده و شفاف س

کمتر از  اریباشد که بس یم m3/hr (3300=825 × 4)خانه فاضالب  هیانتقال پساب از تصف یپمپها یدب مجموع-3

 است. m3/hr  4200 یدر ورود ازین مورد متوسط یدب

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

مورد  CARTRIGE FILTERشود معموال  یم ROوارد  UF یازمدول ها میآب به طور مستق نکهیتوجه به ا با-4

 ها وجود دارد لتریف نیبه کاربرد ا یضرورت ای. آردیگینم قرار استفاده

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 کیاز  رندیگ یشور مورد استفاده قرار م یآبها ییکه در نمک زدا یکن نیریآب ش یها ستمیس یطور معمول برا به-5

 یم شنهادیمراحل پ نیب انیجر یشود. به منظور همسان ساز یکل فشار مراحل استفاده م نیتام یبرا یقو فشار پمپ

 مرحله دوم حذف گردد یقو فشار گردد پمپ

 الزم االجراست. 3پاسخ: مطابق طرح اولیه در نظر گرفته شود. شفاف سازی شماره 

 یکیگردد که فقط  یم شنهادیباشند، پ یم یزاللساز یهر دو جزو واحد ها ینیو ته نش DAF یواحد ها کهییآنجا از-6

امکان حذف مواد معلق  DAFواحد  یذکر است که در طراح انی. شاردیمورد استفاده قرار گ ندیواحد در فرآ دو نیاز ا

 وجود دارد. زیشدن ن ینینش قابل ته

 ها در این مرحله الزمست مطابق اسناد مناقصه باشد.پاسخ: کلیه واحد 

 یم شنهادیپ یلیخانه تکم هیخانه فاضالب به تصف هیاز تصف یانتقال پساب خروج یپمپاژ برا ستگاهیوجود ا لیدل به-7

صورت  یبگونه ا DMFو  ینی، ته نش DAFتانک متعادل ساز،  یواحد ها یمنطقه طراح یبه توپوگراف توجه گردد با

 پمپاژ بعد از تانک متعادل ساز نباشد ستگاهینظر گرفتن ا در به ازیکه ن ردیپذ
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 پاسخ: کلیه واحد ها در این مرحله الزمست مطابق اسناد مناقصه باشد. در مرحله طراحی تفصیلی تدقیق خواهد شد.

باشد؟ یمناقصه م نیار ادر محدوده ک زیفارس ن جیساخت خل ریو توسعه ز نیو اجرا خط انتقال به شرکت تام هیته ایآ-8

 پاسخ: خیر
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 PROCESSموضوع: 

باشد؟یم مانکاریب بندر عباس در اسکوپ کار پالخانه فاض هیاز تصف یپمپاژ جهت انتقال پساب خروج ستگاهیا ایآ -1

پاسخ: بله

مانکاریگردد که بر عهده پ یآن به تاالب شفاف ساز هیتخل مشخص گردد و لطفا RO BRINE  یلیتحو ندیفرا طیشرا-2

 نه؟ ای باشدیم

پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

مانکاریآن بر عهده پ داتیتمه ای دینمایم نیرا تام (و .. یدنیفشرده، آب آشام یهوا) ازیمورد ن یها یتیلیوتیکارفرما  ایآ-3

 باشد؟یم

شرایط خصوصی جلد اول  19-4در خصوص هزینه های تامین و ..... نیز در بند  اسکوپ کاری پیمانکار می باشد. پاسخ: در

 اسناد مناقصه به تفصیل توضیح داده شده است.

باشد؟یم کیکدام  p&idو  تیتاشید نیمرجع قابل استناد ماب - 4

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبتهای قبل پاسخ داده شده است.

 باشد؟ یم ماالز زین شگاهیآزما اقالمجارتست جز  ایآ - 5

پاسخ: کلیه تجهیزات آزمایشگاهی مطابق نیاز طرح بر عهده پیمانکار می باشد.

تحت فشار باشد؟ ستیبایم ایباشد  یم ریامکان پذ یبه صورت ثقل الیهدو  لتریبه واحد ف ینیانتقال آب از مخزن ته نش - 6

صورت ثقلیست. لیکن در مرحله طراحی تفصیلی مطابق طرح پیمانکار و تایید مشاور و کارفرما تدقیق پاسخ: در این مرحله به 

 الزم االجراست. 3و  2خواهد شد. ضمنا شفاف سازی شماره 

یو مهندس یدسته بندی فن

 موضوع: برق

باشد؟یم مانکاریپ یدر اسکوپ کار (ولت لویک 20تابلو )پست پاساژ  یورود یکابلها نیتام ایآ

  پاسخ: کارفرما برق را در محل پست پاساژ تحویل پیمانکار خواهد داد.

 پاسخ: کارفرما برق را در محل پست پاساژ تحویل پیمانکار خواهد داد. 

بخش نهم: 

دسته بندی فنی و مهندسی
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جلد اول اسناد مناقصه ذکر شده است که هرگاه بدلیلی دوره بهره برداری آزمایشی  80در بخش خسارتهای تاخیر در ص -

به تاخیر بیافتد پیمانکار به ازای هر روز تاخیر در آن و عدم تحویل آب مطابق فرمول زیر جریمه خواهد شد، خواهشمند 

ماه بهره  6ماه احداث و تامین و نصب،  15ماه )سه ماه طراحی،  24است مشخص گرددمنظور از تاخیر ازتحویل پس از 

 ماه  18برداری آزمایشی( می باشد یا پس از 

از مدت اولیه پیمان، در صورت عدم تحویل آب با کیفیت و کمیت مطابق اسناد، مشمول  25پاسخ: پیمانکار از ابتدای ماه 

  جرایم مذکور می گردد.

 

 


