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1401/ 08/ 8٣1/ ص  

 به كليه مناقصه گران

سري هفتم-پاسخ به ابهامات و سواالت 

با سالم و احترام 

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

و در   «EPCروش  تصفيه خانه فاضالب بهموضوع طرح و اجراي تأسيسات تصفيه تكميلي و شيرين سازي پساب  

 هفتم پاسخ به سواالت به حضورتان ارسال مي گردد.  پاسخ به ابهامات و سواالت مناقصه گران، به پيوست نوبت 

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

رك در پاكت )ب( ارائه گردد. همراه با ساير اسناد و مدا

 شهروز شجاعي  

ره يمد ئتيمدير عامل و عضو ه



پرسش و پاسخ نوبت هفتم

.ردیفهای متناظر زیر در جدول فهرست مقادیر تجهیزات مکانیکال به شرح زیر اصالح می گردد

2-2  

316 لیجنس بدنه و پروانه: است فاضالبی از نوع دور کند، مستغرق کسریم  

وات لویک 5/5توان:   

و ... نصب هیو پا دیگا کامل شامل متعلقاتبه همراه   

نقشه هاي ابعادي می بایست پیش از خرید به تأیید دستگاه  مشخصات فنی و

 نظارت رسیده باشد.

 12 دستگاه

2-3  

کف کش پمپ مستغرق  

متر مکعب بر ساعت 1100:تیظرف  

وات لویک110توان:   

کالس، عایق و درجه حفاظت:  316 لی: استبدنه و پروانه جنس IP68-F

نصب هیو پا دی: گاکامل متعلقاتبه همراه 

مشخصات قنی و نقشه هاي ابعادي می بایست پیش از خرید به تأیید دستگاه 

 نظارت رسیده باشد

 6 دستگاه

4-1  

یکینامیداز نوع  کسریالکتروم  

و  یشفت خروج يرو یو گلدان ربکسیبه همراه گ يعمود JAC BOLT 

وات لویک7/1: توان  

دور 10: سرعت  

 8 دستگاه



 
پیش از ساخت به تأیید دستگاه مشخصات فنی و نقشه هاي ساخت می بایست 

 نظارت رسیده باشد.

6-1  

لجن کش پمپ مستغرق  

 وات لویک 4توان: و  متر مکعب بر ساعت 6: تیظرف

کالس، عایق و درجه حفاظت:  316 لی: استبدنه و پروانه جنس IP68-F 

نصب هیو پا دی: گاکامل متعلقاتبه همراه   

دي می بایست پیش از خرید به تأیید دستگاه مشخصات فنی و نقشه هاي ابعا

 نظارت رسیده باشد

        4 دستگاه

7-1  

سانتریفیوژ افقی پمپ   

جهت انتقال سرریز جریان   

متر مکعب بر ساعت 730:تیظرف  

وات لویک35توان:   

304 لیاستو جنس بدنه:  304 لی: استشافت و پروانه جنس  

 IP55-Fکالس، عایق و درجه حفاظت: 

شده به همراه الکتروموتور مستقر شده روي شاسیکوپله   

مشخصات و نقشه هاي ابعادي می بایست پیش از خرید به تأیید دستگاه نظارت 

 رسیده باشد

        3 دستگاه



 

7-2  

لجن کش پمپ مستغرق  

 وات لویک 4توان: و  متر مکعب بر ساعت 2: تیظرف

اظت: کالس، عایق و درجه حف 316 لی: استبدنه و پروانه جنس IP68-F 

نصب هیو پا دی: گاکامل متعلقاتبه همراه   

مشخصات و نقشه هاي ابعادي می بایست پیش از خرید به تأیید دستگاه نظارت 

 رسیده باشد

        4 دستگاه

8-1  

سانتریفیوژ افقی پمپ   

جهت انجام عملیات بکواش   

متر مکعب بر ساعت 720:تیظرف  

وات لویک37توان:   

304 لی: استهشافت و پروان جنس  

304 لیاستجنس بدنه:   

 IP55-Fکالس، عایق و درجه حفاظت: 

 کوپله شده به همراه الکتروموتور مستقر شده روي شاسی

مشخصات و نقشه هاي ابعادي می بایست پیش از خرید به تأیید دستگاه نظارت 

 رسیده باشد

        6 دستگاه



 

9-1  

سانتریفیوژ افقی پمپ   

به مخزن تزریق %40 جهت انتقال کلروفریک   

متر مکعب بر ساعت 6: تیظرف  

وات لویک 75/0توان:   

316 لی: استشافت و پروانه جنس  

316 لیاستجنس بدنه:   

 IP55-Fکالس، عایق و درجه حفاظت: 

 کوپله شده به همراه الکتروموتور مستقر شده روي شاسی

ه نظارت مشخصات و نقشه هاي ابعادي می بایست پیش از خرید به تأیید دستگا

 رسیده باشد

        2 دستگاه

13-2  

سانتریفیوژ افقیپمپ   

 جهت انتقال سوپرناتانت

 وات لویک 5/5 توان:،  متر مکعب بر ساعت 25: تیظرف

304 لیاست، جنس بدنه:  304 لی: استشافت و پروانه جنس  

 IP55-Fکالس، عایق و درجه حفاظت: 

وي شاسیکوپله شده به همراه الکتروموتور مستقر شده ر  

مشخصات و نقشه هاي ابعادي می بایست پیش از خرید به تأیید دستگاه نظارت 

 رسیده باشد

        2 دستگاه



 

13-3  

(مونو پمپاسکرو افقی )پمپ   

 جهت انتقال لجن به بلت فیلترپرس

 متر مکعب بر ساعت 20: تیظرف

وات لویک 5/7توان: ، قهیدور در دق 350: سرعت  

304 لیبدنه: است جنس، 304 لیروتور: است جنس  

 IP55-Fکالس، عایق و درجه حفاظت: 

 کوپله شده به همراه الکتروموتور مستقر شده روي شاسی

مشخصات و نقشه هاي ابعادي می بایست پیش از خرید به تأیید دستگاه نظارت 

 رسیده باشد

        2 دستگاه

13-4  

لترپرسیبلت ف  

ساعت در روز 16زمان کارکرد:   

وات لویک 3توان:   

متر مکعب در ساعت 20:يورود تیظرف  

در ساعت/هر دستگاه لوگرمیک 440لجن خشک:  مقدار  

متر 5/2: عرض  

متر 4: طول  

%3: يغلظت لجن ورود درصد  

%20:  یغلظت لجن خروج درصد  

متر 5/2نوار:  عرض  

        2 مجموعه



 
استر ینوار: پل جنس  

316 لیمتعلقات نوار: است جنس  

13-5  

یوژ افقیسانتریفپمپ   

 جهت شستشو

متر مکعب بر ساعت 15: تیظرف  

وات لویک 5/7توان:   

304 لی: استشافت و پروانه جنس  

304 لیاستجنس بدنه:   

 IP55-Fکالس، عایق و درجه حفاظت: 

 کوپله شده به همراه الکتروموتور مستقر شده روي شاسی

ه نظارت مشخصات و نقشه هاي ابعادي می بایست پیش از خرید به تأیید دستگا

 رسیده باشد

        2 دستگاه

13-6  

سانتریفیوژ افقیپمپ   

 جهت انتقال سوپرناتانت

متر مکعب بر ساعت 40: تیظرف  

وات لویک5/5توان:   

304 لی: استشافت و پروانه جنس  

304 لیاستجنس بدنه:   

 IP55-Fکالس، عایق و درجه حفاظت: 

        2 دستگاه



 
سیکوپله شده به همراه الکتروموتور مستقر شده روي شا  

مشخصات و نقشه هاي ابعادي می بایست پیش از خرید به تأیید دستگاه نظارت 

 رسیده باشد

14-1  

سانتریفیوژ افقیپمپ   

تغذیه وروديجهت   

متر مکعب بر ساعت 1161: تیظرف  

وات لویک 160توان:   

304 لی: استشافت و پروانه جنس  

304 لیاستجنس بدنه:   

فاظت: کالس، عایق و درجه ح IP55-F 

 کوپله شده به همراه الکتروموتور مستقر شده روي شاسی

مشخصات و نقشه هاي ابعادي می بایست پیش از خرید به تأیید دستگاه نظارت 

 رسیده باشد

        5 دستگاه

14-3  

سانتریفیوژ افقیپمپ   

بکواشجهت   

متر مکعب بر ساعت 947: تیظرف  

وات لویک 132توان:   

304 لی: استنهشافت و پروا جنس  

304 لیاستجنس بدنه:   

        3 دستگاه



 
 IP55-Fکالس، عایق و درجه حفاظت: 

 کوپله شده به همراه الکتروموتور مستقر شده روي شاسی

مشخصات و نقشه هاي ابعادي می بایست پیش از خرید به تأیید دستگاه نظارت 

رسیده باشدمشخصات و نقشه هاي ابعادي می بایست پیش از خرید به تأیید 

نظارت رسیده باشددستگاه   

14-6  

از نوع موتوري دیافراگمی قیپمپ تزر  

  بر ساعت تریل 780 :تیظرف

 وات لویک 4: توان

: افراگمید جنس PTFE : یکلگ جنس -  PVDF 

%100-0با قابلیت تنظیم دستی   

        3 دستگاه

14-8  

از نوع موتوري دیافراگمی قیپمپ تزر  

  عتبر سا تریل 947 :تیظرف

وات لویک 5/1: توان  

: افراگمید جنس PTFE : یکلگ جنس -  PVDF 

%100-0با قابلیت تنظیم دستی   

        3 دستگاه

14-10  

از نوع موتوري دیافراگمی قیپمپ تزر  

  بر ساعت تریل 1675 :تیظرف

: افراگمید جنس وات لویک5/1: توان PTFE : یکلگ جنس -  PVDF 

%100-0با قابلیت تنظیم دستی   

اهدستگ  3        

 



 
 

 

 ردیفهای متناظر زیر در جدول فهرست مقادیر تجهیزات الکتریکال به شرح زیر اصالح می گردد.

 مگاوات جهت بارهای مصرفی می باشد. 12کیلو وات و ظرفیت ترانسهای مورد نظر معادل  12323معادل در ایستگاه کل بار موجود 

 به پیوست ارائه می گردد( SLDو  )لوود لیست ه گردد.ظرفیت ترانسها بر اساس تمرکز نقاط بار  محاسب

1 
 2000ولت  400کیلوولت به  20تهیه و خرید ترانسفورماتور 

کیلوولت آمپر،روغنی مناسب جهت نصب در داخل ساختمان باکلیه 
 ملحقات بطورکامل مطابق مشخصات فنی

               6 دستگاه

2 

 KVA 1000درت حداقلتهیه و خرید دیزل ژنراتور اضطراري با ق
بهمراه تابلو کنترل اتوماتیک و مخزن سوخت روزانه و کلیه 

 stand byتجهیزات مورد نیاز مطابق مشخصات فنی. ظرفیت 
 دیزل باید مقدار فوق را بر آورده سازد.

               6 دستگاه

 



 
و ارائه پیشنهاد قیمت مالک عمل  موارد زیر جهت شفاف سازي اعالم می گردد و الزمست در بررسی ها شفاف سازي:

 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 ابتداي جلد سوم اسناد مناقصه 

نهادي( به تفکیک واحدهاي فرایندي که کلیه نیازهاي پروژه را پوشش دهد ارائه نموده و طرح )به همراه قیمت پیش
. لذا الزمست مناقصه گران لیست کلیه ابزار دقیق مورد نیاز را به "هزینه آن را در پیشنهاد مالی خود منظور  نماید

دقیق تعداد و قیمت پیشنهادي را وارد  تفکیک واحد هاي فرایند تهیه و ارائه نموده و در بخش  فهرست مقادیر ابزار
نماید. در صورتیکه ابزار دقیق با عنوان هاي غیر از آنچه در جدول فهرست مقادیر اسناد در لیست مناقصه گران وجود 
دارد، الزمست ضمن درج عنوان و تعداد ذیل سایر موارد مورد نیاز طرح مطابق جدول فهرست مقادیر ، جدول مربوطه 

رائه نمایند .ضمنا مناقصه گران الزمست قیمت پیشنهادي خود را به نحوي ارائه دهند که کلیه خواسته را تکمیل و ا
است تواند به استناد اینکه این مقدار کم یا زیاد شدههاي کارفرماي مندرج در قرارداد را پوشش دهد، پیمانکار بعداً نمی

شدن کار داشته باشد و بایستی تمامی جوانب از جمله موارد  هیچگونه ادعایی در مورد اضافه بهاء جهت کمتر یا بیشتر
پیش بینی نشده و احتمال افزایش یا کاهش مقادیر را در قیمت هاي خود منظور نماید. لذا در این خصوص شفاف 

 سازي شده و زین پس مالک عمل مناقصه گران قرار گیرد.

رثقیلها و کلیه تجهیزاتی که مناقصه گران اعالم در خصوص تجهیزات مکانیکال منجمله شیر آالت، لوله ها، ج -2
می دارند که براي واحدي 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 

ي اجراي کامل پروژه را مد نظر قراردهند. در این راستا به جهت شفاف سازي الزمست مناقصه گران در جدول برا
فهرست مقادیر تجهیزات  مکانیکال  در هر ردیف اصلی یک زیر ردیف اضافه و سایر تجهیزات پیش بینی نشده  

 د.را با ذکر عنوان اضافه نماید و هزینه هاي مربوطه را نیز وارد نماین

جلد سوم اسناد در بخش کارهاي تهیه، خرید، نصب و راه اندازي تجهیزات الکترومکانیکال،  10-1مطابق بند 
مقادیر ذکر شده در جداول تقریبی بوده و پیمانکار باید براساس طرح نهایی سایت آب شیرین کن و مشخصات 

بوطه اقدام نماید و دراین خصوص هیچگونه فنی که به تایید مشاور رسیده نسبت به تهیه و نصب کلیه تجهیزات مر
 ادعایی درخصوص افزایش مقادیر و بار مالی اضافی قابل رسیدگی نمی باشد.

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

ز مناقصه براي همسان سازي، مشابه طراحی پایه پیشنهاد ارائه گردد. در طرح تفصیلی می بایست در این مرحله ا
تدقیق گردند. لیکن مطابق کلیات عنوان شده جلد سوم اسناد، با توجه به اینکه مقادیر مندرج در فهرست مقادیر 

ابراین پیمانکار باید در موقع بصورت کلی نوشته شده اسـت دقت آنهـا در حـد مطالعـات فاز یک می باشد، بن
تهیه پیشنهاد خود این نکته را مد نظر داشته باشد که قیمت پیشنهادي خود را به نحوي ارائه دهد که کلیه خواسته 

تواند به استناد اینکه این مقدار کم یا زیاد هاي کارفرماي مندرج در قرارداد را پوشش دهد، پیمانکار بعداً نمی



 
عایی در مورد اضافه بهاء جهت کمتر یا بیشتر شدن کار داشته باشد و بایستی تمامی جوانب است هیچگونه ادشده

 از جمله موارد پیش بینی نشده و احتمال افزایش یا کاهش مقادیر را در قیمت هاي خود منظور نماید.
ار موظف است مقادیر و مشخصات درج شده در جداول مقادیر جلد سوم از قرارداد حدودي می باشند و پیمانک 

قیمت پیشنهادي خود را براي انجام کامل کار به نحوي ارائه دهد که پوشش دهنده کلیه تعهدات قراردادي و 
 ( باشد. EPCخواسته هاي کارفرما در قراردادهاي طرح و ساخت )

 تمامی بندهاي کلیات ذیل جلد سوم پیمان الزم االجرا می باشد.

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

مصوب، نیاز به حذف یک یا چند واحد فرایندي یا ساختمانی از مجموعه  صورتیکه بر اساس مطالعات تفصیلی 
یه هزینه هاي احداث، خرید، حمل، اجرا و بهره برداري از واحدهاي مربوطه و مندرج واحدهاي طرح پایه باشد، کل

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بخش اول:

است و با توجه به پیشنهاد وندور می هیچگونه فلومتري در کلکتور ورودي در نظر گرفته نشده  PIDبا توجه به  -1

 یک فلومتر در نظر گرفته شود.UF TRAINبایست در ورودي هر 

 در پاسخ به ابهامات نوبت ششم شفاف سازي شده است.پاسخ: 

فلومتر در نظر گرفته شده و نه فلومتر ترنسمیترمغناطیسی، در حالیکه در  ROدر خروجی واحدهاي  PIDبا توجه به  -2

 تعداد و نوع متفاوت است. لطفا شفاف سازي بفرمایید. 7جدول  الف از-1صفحه 

در این مرحله براي فلومتر مغناطیسی مطابق جلد سوم اسناد در نظر گرفته شود. لیکن در صورت نیاز به فلومترهاي پاسخ: 

 دیگر  و براي کلیه مباحث ابزار دقیق مطابق بند یک شفاف سازي عمل گردد.

 و لیست قیمت تناقض دارد. PIDرساند که تعداد میکسرهاي مربوط به فلوکوالتور در احتراما به اطالع می    -3

 پاسخ:در این مرحله مطابق لیست مقادیر تجهیزات مکانیکال در نظر گرفته شود. بند سوم شفاف سازي الزم االجرا می باشد.

متر مکعب در ساعت و در  140 در جلد دوم اسناد DAFاحتراما به اطالع می رساند که ظرفیت پمپ سیرکوالسیون  -4

  مترمکعب در ساعت گزارش شده است . لطفا شفاف سازي بفرمایید.  200میزان  PIDجدول لیست قیمت و 

 پاسخ:در این مرحله مطابق لیست مقادیر تجهیزات مکانیکال در نظر گرفته شود. بند سوم شفاف سازي الزم االجرا می باشد.

 گزارش نشده است. 7در جدول لیست قیمت شماره  DAFیه روغن در واحد عدد پمپ مستغرق مربوط به تخل 4 -5

 پاسخ: مطابق بند دوم شفاف سازي عمل شده و به عنوان زیر ردیف اضافه و پیشنهاد قیمت گردد.

خطوط خروجی از تانک اشباع که میکس آب و هوا می باشد به دلیل مشکل خوردگی می بایست از جنس استیل  -6

 باشد. 

 بند سوم شفاف سازي الزم االجرا می باشد. ن مرحله مطابق اسناد در نظر گرفته شود.در ایپاسخ:



 
و اسناد ارائه شده در جلد دوم، فصل سوم، جدول  PIDدر  ROجنس خطوط پساب، لجن، هوا و ریجکت خروجی  -7

یزه براي خطوط هوا و پیشنهاد این پیمانکار در نظر گرفتن متریال گالوانتناقض دارد . لطفا شفاف سازي بفرمایید.  3

 می باشد.   ROبراي ریجکت  DUPLEXو پلی اتیلن براي خطوط پساب و لجن 

 ابهامات نوبت ششم شفاف سازي شده است. بهپاسخ: در پاسخ 

عدد می باشد با  4و جدول لیست قیمت  PIDتعداد پمپ هاي مستغرق انتقال لجن در ته نشینی ثانویه بر اساس  -8

 10عدد و ظرفیت  2تعداد  20عت، در حالیکه در فصل دوم اسناد جلد دوم جدول شماره مترمکعب در سا 2ظرفیت 

 متر مکعب در ساعت گزارش شده است. لطفا شفاف سازي بفرمایید.

 پاسخ: در جدول ابتدایی اصالحیه هاي فهرست مقادیر تجهیزات مکانیکال اعالم شده است.

 

جود براي آنتراسیت و دانه بندي معادل آن براي شن به صورت زیر با توجه به کاتالوگ وندورها دانه بندي هاي مو -9

 می باشد.

Anthracite 0.8-1.6 mm 1.4 -2.5 mm 2-4 mm 

Effective size 0.9-1 mm 1.5-1.6 mm 2.6-2.7mm 

Sand 0.63-1 mm 0.71-1.25 mm 1-2 mm 

 

 1.4-2.5از دائه بندي  پیشنهاد می شودده متر مکعب در ساعت در نظر گرفته ش 60با توجه به اینکه سرعت بک واش 

میلی متر  1.3ن اندازه موثر آمیلی متر مناسب نمی باشد و  0.5-3د. دانه بندي دراستفاده گنتراسیت براي آمیلی متر 

 نخواهد بود. 

 پاسخ: مطابق بند سوم بخش شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد.

 دستی( در لیست قیمت گزارش نشده است. عدد دریچه  16دریچه هاي وروي فیلترهاي ثقلی ) -10

 پاسخ: مطابق بند دوم بخش شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد.



 
خواهشمند است متریال  316گزارش شده و در لیست قیمت استیل  304استیل  PIDمتریال میکسر فریک کلراید در  -11

 را مشخص بفرمایید. 

 سوم شفاف سازي الزم االجرا می باشد. در نظر گرفته شود. بند 316پاسخ: در این مرحله استیل 

براي بخش اختالط سریع و آبگیري لجن احتراما به اطالع می رساند که با توجه به اینکه پکیج تولید پلی الکترولیت  -12

در نظر گرفته شده دیگر نیازي به در نظر گرفتن تانک هاي دوزینگ پلی الکترولیت نمی باشد. پکیج هاي پلی 

مخزن و میکسر جهت محلول سازي می باشند که میتوان از آنها تزریق را به کمک پمپ  الکترولیت خود شامل

 انجام داد. 

 پاسخ داده شده است. ششم به تفصیلپاسخ: در رفع ابهامات سري 

در بخش اختالط سریع و پلی الکترولیت که نوع پمپ هاي دیافراگمی براي تزریق  رساندما به اطالع می ااحتر -13

لیتر در ساعت براي پمپ هاي دیافراگمی ظرفیت باالیی است و  1800سب نمی باشد. ظرفیت مناآبگیري لجن 

همچنین به دلیل ماهیت سیال دیافراگم پمپ به دفعات پاره خواهد شد. به همین دلیل درخواست می گردد از پمپ 

 هاي اسکرو استفاده گردد.

 پاسخ: مطابق بند سوم بخش شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد.

دو پکیج پلی الکترولیت در نظر گرفته شده است در حالیکه در لیست قیمت فقط یک پکیج در نظر گرفته  PIDدر  -14

 شده و ظرفیت آن گزارش نشده است. خواهشمند است تعداد و ظرفیت پکیج را مشخص بفرمایید.  

 پاسخ: در رفع ابهامات سري ششم پاسخ داده شده است.

 در محدوده کاري پیمانکار می باشد؟ H2O2مخازن بتنی دفنی براي خواهشمند است مشخص بفرمایید  -15

 بلهپاسخ: 

عدد  8گزارش شده و در لیست قیمت  4به تعداد  PIDتعداد پمپ هاي سیرکوالسیون در بخش اوزون زنی در  -16

 گزارش شده است. خواهشمند است تعداد را مشخص بفرمایید. 

 ت مکانیکال در نظر گرفته شود. بند سوم شفاف سازي الزم االجرا می باشد.پاسخ:در این مرحله مطابق لیست مقادیر تجهیزا



 
جلد دوم اسناد، با اطالعات ارائه شده در لیست قیمت از نظر -از فصل دوم  21اطالعات ارائه شده در جدول شماره  -17

 کدام مدرک مد نظر قرار گیرد.تعداد تجهیزات مطابقت ندارد. 

بند دوم و سوم شفاف سازي الزم مقادیر تجهیزات مکانیکال پیشنهاد ارائه گردد.  پاسخ: در این مرحله مطابق لیست

 االجرا می باشد.

در حالیکه در  ساعت گزارش شده 12دوم اسناد  جلد 2از فصل  42زمان کارکرد بلت فیلتر پرس در جدول شماره  -18

 بفرمایید. بسیار زیاد است. لطفا شفاف سازي که  ساعت در روز گزارش شده 16یمت لیست ق

 پاسخ: در رفع ابهامات سري ششم پاسخ داده شده است.

از جلد دوم اسناد دو عدد و در لیست  37و جدول شماره  PIDدر  SMBSتعداد مخازن محلول سازي و دوزینگ  -19

 عدد گزارش شده است. 1قیمت 

 باشد.بند سوم شفاف سازي الزم االجرا می  .دو عدد در نظر گرفته شودپاسخ: در این مرحله 

مشخص نشده است که آیا هیدروکلریدریک اسید در نظرگرفته شود یا سولفوریک  ROنوع اسید مورد نظر براي پکیج  -20

 اسید؟

 پاسخ داده شده است. دومپاسخ: در رفع ابهامات سري 

در ورودي فیلتر سنگ آهک دو دریچه دستی در نظر گرفته شده  که در لیست قیمت گزارش نشده  PIDبا توجه به  -21

 است. 

 پاسخ: مطابق بند دوم بخش شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد.

استیل  از نوع، متریال پمپ هاي انتقال فریک کلراید اسناد سوم(در جلد 7با توجه به جدول لیست قیمت )شماره  -22

شد.  گی خواهدد در نظر گرفته شده که به دلیل وجود کلر در محلول این متریال مناسب نمی باشد و دچار خور 316

 به همین دلیل پیشنهاد می گردد که پمپ با متریال پلی اتیلن در نظر گرفته شود.

 پاسخ: مطابق بند سوم بخش شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد.



 
 

در نظر  316، متریال میکسر مربوط به محلول سازي کلر از جنس استیل با توجه به لیست قیمت در جلد سوم اسناد -23

باشد و میکسر دچار خوردگی می گردد. پیشنهاد می گردد که از متریال کربن استیل با  گرفته شده که مناسب نمی

 پوشش استفاده گردد.

 است. پاسخ داده شدهپاسخ: در پاسخ به ابهامات سري ششم 

، پاسخ داده شده که سیستم تزریق کلر براي  2پاسخ –فایل پرسخ بخش اول از در  11با توجه به آیتم شماره   -24

 تانکرایندي به صورت متمرکز در نظر گرفته شده است، که از این پاسخ این طور به نظر می رسد که واحدهاي ف

هاي تزریق جداگانه محلول سازي کلر براي تمامی واحدهاي فرایندي مشترک در نظر گرفته شود به همراه پمپ 

  براي هر واحد. لطفا تایید بفرمایید.

 پاسخ: مورد تایید است.

و با توجه به اینکه پکیج پلی الکترولیت خود داراي  2فایل پرسش و پاسخ بخش اول از از  12تم شماره با توجه به آی

مخزن و میکسر جهت محلول سازي می باشد، می توان یک پکیج مشترک در نظر گرفت به همراه پمپ هاي 

  تزریق جداگانه براي واحدهاي آبگیري لجن و انعقاد و لخته سازي؟

 به ابهامات سري پنجم پاسخ داده شده است.بند دوم و سوم شفاف سازي الزم االجرا میباشد.پاسخ: در پاسخ 

 

مراجعه  WAVEپاسخ داده شده که به خروجی نرم افزار ، 16، بخش چهارم آیتم 2پاسخ  –با توجه به فایل پرسش  -25

  شود. آیا خروجی نرم افزار از طرف کارفرما به مناقصه گرها ارائه شده است؟

 : در پاسخ به ابهامات نوبتهاي قبل ارائه شده است.پاسخ

در این مرحله و به منظور یکسان سازي "مبنی بر اینکه  2پاسخ  –با توجه به پاسخ هاي ارائه شده در فایل پرسش  -26

 PIDآیا الزم است که  "ق اسناد مناقصه مد نظر قرار گیرددر پیشنهادات، الزمست تعداد و ظرفیت تجهیزات مطاب

  وسط مناقصه گر تولید شود یا اینکه ارائه لیست تجهیزات در این مقطع کفایت می کند؟جدید ت



 
 الزم استپاسخ: 

نشان داده نشده است،  PIDبر روي  ROمربوط به سیستم  flushingبه اطالع می رساند که خطوط  مااحترا -27

  نظر گرفته شود؟در  ON/OFFخطوط مربوطه به همراه ولوهاي 

 دوم بخش شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد.پاسخ: مطابق بند 

، 33،34،35جدول -مبانی طراحی و شرح فرایند-احتراما به اطالع می رساند که با توجه به فصل دوم جلد دوم اسناد -28

 Concentrateمی باشد.  train 8با  RO2و   train 24با   RO1شامل  ROبه نظر میرسد که طراحی سیستم 

 480شامل RO1با توجه به اینکه گزارش شده که می شود.  RO2وارد  جهت شیرین سازي RO1خروجی 

pressure vessel  باشد پس سهم هرtrain 20 pressure vessel خواهد بود. در صورتیکه توضیحات

  ارائه شده مورد تایید کارفرماي محترم می باشد لطفا اعالم بفرمایید.

 عمل گردد. WAVEجی نرم افزار پاسخ: مطابق با آرایش عنوان شده در اسناد و خرو

  مشخص است؟ RO1,2هاي  stage، آیا تعداد 29با توجه به آیتم شماره  -29

 

 مراجعه گردد. WAVE: به خروجی نرم افزار بله

پمپ رزرو براي پمپ هاي فشار قوي مرحله اول و دوم  4، در مدارک گزارش شده که 29در ادامه آیتم شماره  -30

شوند؟ در صورتی  ا پمپ هاي رزرو می بایست نصب شوند یا اینکه در انبار نگهداري میجداگانه در نظر گرفته شود آی

پمپ دیگر بسیار پیچیده خواهد بود که امکان بهربرداري  24پمپ به  4کلکت کردن این که پمپ ها باید نصب شوند 

 هداري شوند.پمپ هاي رزرو در انبار نگپیشنهاد می گردد  آن را سخت خواهد کرد.

 تمهیدات الزم براي هر دو حالت بایست در نظر گرفته شود پاسخ:

مد نظر کارفرماي محترم باشد سوالی که مطرح می شود این  29در صورتی که طراحی در نظر گرفته شده در آیتم  -31

بیشتر باعث افزایش هزینه هاي ساخت   trainتعداد در نظر گرفته شده است؟  RO1براي  24trainاست که چرا 



 
لطفا مشخص بفرمایید  استفاده کرد. train 6از  train 24داري می شود در حالیکه می توان به جاي بره و بهر

 وجود دارد؟ RO1 , RO2هاي  train دامکان تغییر تعدا

 پاسخ: در این مرحله خیر. شفاف  سازي شماره سوم الزم االجرا می باشد.

سپس در یک مخزن جمع اوري شده و  RO1از خروجی  concentrate، پیشنهاد می گردد 29در ادامه آیتم  -32

براي  trainیک  RO1از  tarin 3اعالم شده به ازاي هر  trainمرحله بعد شود. با توجه به تعداد  ROوارد 

RO2  .یعنی استارت در نظر گرفته شده استRO2 3حتما منوط به کارکردtrain ازRO1  می باشد که در این

پیشنهاد می گردد مخزن جمع آوري به همراه پمپ تغذیه و کارتریدج فیلتر  .بودنخواهد شرایط سیستم انعطاف پذیر 

 در نظر گرفته شود.  RO1خروجی  concentrateبراي 

 پاسخ: مطابق بند سوم بخش شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد.

ثیر پاسخ ها بر روي در پایان و با توجه به سواالت فوق و عدم دریافت پاسخ سواالت قبلی که ارسال شده بود و تا  -33

  تهیه پیشنهادات فنی و مالی خواهشمند است مهلت ارائه پاکات حداقل به مدت یکماه تمدید گردد.

 07/08/140 مورخ 796/08/1401به شماره ص/ 5باتوجه به ارسال پاسخ سواالت قبلی و مطابق با الحاقیه شماره پاسخ: 

 .می باشد 21/08/1401، مهلت ارسال پاکات 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بخش دوم:

 

 مکانیکو  یندآفر بخش تالاسو -1

 انعنو زنیا ردمو يها پمپ یاو  ییاهو نمخز ،یسوسرآب  بکهش ردمودر  يچیز ،یردمقا فهرستو  فنی تمشخصا در ‐1 

  دگیر رتصو مهزال زيسا فشفا ستا هشمنداخو زنیا ردمو اتتجهیزو  بشرآب  شبکه ردمودر  همچنین. ستا هنشد

 . لذا مطابق بند دوم شفاف سازي عمل گردد.در توضیحات فنی اشاره شده و باید پیش بینی قیمت گرددپاسخ: 

              کل پس يبا خطو  حدهاوا Drain شبکه ،حدهاوا یزرسر شبکه ردمودر  يچیز ،یردمقا فهرستو  فنی تصامشخ در  -2

   دگیر رتصو مهزال زيسا فشفا ستا هشمنداخو. ستا هنشد انعنو حدهاوا تک تک یاو  خانه تصفیه

 شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد. دوم و سومپاسخ: مطابق بند 

 دهستفاا قابل امهیچکد که باشد میUPVC  و PE ،شیمیایی ادمو يها لوله ايبر هشد معالا جنس ،فنی تمشخصا در  ‐3 

   ددگر معالا بفتاآ ضمعردر  يها لوله ايبر جایگزین لمتریا لطفا. باشند نمی بفتاآ برابردر 

 پاسخ: مطابق بند سوم شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد.

 هشد معالا ربا 7 هازسا دلمتعاورودي و  ژپمپا هیستگاا قمستغر يها پمپ رفشا،  یردمقا فهرستو  فنی تمشخصا در  ‐4 

 باشد  می ارشود،دموجو يها تحریم به توجه با تمشخصا ینا با پمپی تامینو  نیست زنیا ردمو رفشا ینا. ستا

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات سري ششم شفاف سازي شده است.

  اردند دجوو یردمقا فهرستدر DAF  يها تانکدر scum  تخلیه پمپ - 5 

 پاسخ: مطابق بند دوم بخش شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد.

 باشد  می متناقض یردمقا فهرستو  فنی تمشخصادر DAF  يها تانکدر Recycle  پمپ ظرفیت  ‐6 

 پاسخ: مطابق فهرست مقادیر تجهیزات مکانیکال در نظر گرفته شود.

 هداخو فرمارکا هعهد بر اهو تامین یاآ. ستا هنشد معالا یردمقا فهرستو  فنی تمشخصادر  قیقد اربزا ايهو رکمپرسو  ‐7 

   د؟بو

 مطابق بند دوم بخش شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد.کلیه تجهیزات بر عهده پیمانکار بوده و الزمست پاسخ: 

 نمکاا مرا ینا قعیتدر وا. ندا هشد صلو هگاستد دخو به مستقیم ربطو يبگیرآ هستگاد سوپرناتانت لنتقاا يها پمپ ‐8 

در  لطفا. گیرند ارقرآن  خلدا قمستغر رتبصو ها پمپ که باشد می سوپرناتانت لنتقاا جهت تانک یک به زنیاو  دهنبو پذیر

  دشو ينگرزبا صالحدید رتصو



 
 بخش شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد. سومپاسخ: مطابق بند 

 

 باشد  می متناقض یردمقا فهرستو  فنی تمشخصادر  يبگیرآ سیستم دکررکا نماز ‐9   

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات سري ششم پاسخ داده شده است.

 ددگر معالاDAF  حدوا دنبو مسقف وملز معد یاو  وملز ‐10  

 مسقف و محصور باشد پاسخ: الزمست

    اردند دجوو یردامق فهرستدر  يبگیرآ نساختماآن در  حمل کانتینرو  لجن لنتقاا یراکانو-11

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات سري ششم پاسخ داده شده است.

 به توجه با. ستا هنشد گرفته نظردر  میکسر لیتولکترا پلی هخیرذ زنمخا ايبر یردمقا فهرستو  فنی تمشخصا در‐12 

 د  دگر ظلحا سرمیک ها تانک ینا ايبر دشو می دپیشنها ن،ماند ساکن رتصودر  تانکدر  بسور تشکیل لحتماا

 پاسخ: مطابق بند دوم بخش شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد.

 دگرفته شو نظردر  پمپآن  ايبر بایدو  شتهاند دجوو ثقلی ربطوآن  هخیرذ يها تانک به لیتولکترا پلی لنتقاا نمکاا ‐13  

 پاسخ: مطابق بند دوم بخش شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد. 

   ددگر کرذ ‐ دارد دجوو نپال سایتدر  که- هکآ يوسیل دبررکا لطفا -14 

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات سري ششم پاسخ داده شده است.

 آب بنشعاا تحویل محلو ....  دسرو  مگرآب  تتاسیسا سیستم همچنینو  سایت فمصر بشرآب  شبکه به توجه با‐15

 د.  دگر مشخص سایت مصرفی زگاو  بشر

 شرایط خصوص  بصورت شفاف توضیح داده شده است. 19-4ورد نیاز در بند پاسخ: در خصوص تامین  آب م

 بر مکعب متر 825 بید ايبر زسا دلمتعا تانک به بفاضال خانه تصفیهورودي از  حدوا يها پمپ ینکها به توجه با-16  

 55 تا 45 تجهیز ینا رموتوولکترا انتوو  باشد می کافیآب  نستو متر 20- 15 کثراحد زنیا ردمو عتفاار ،باشد می ساعت

 صخصو یندر ا ستا هشمنداخو. باشد می قعیوا زنیا بر زادما تجهیز ینا صخصودر  واتکیلو 110 انتو. باشد می  واتکیلو

 دشو زيسا فشفا

 پاسخ: مطابق بند سوم بخش شفاف سازي مالک عمل قرار گیرد. 

 کثر       احد زنیا ردمو عتفاار ،باشد می ساعت بر مکعب متر 1100 بید ايبر زسا دلمتعا تانک يها پمپ ینکها به توجه با ‐17

و  واتکیلو 315 انتو. باشد می واتکیلو 160 تا 110 تجهیز ینا رموتوولکترا انتوو  باشد می کافیآب  نستو متر 35- 28

 دشو زيسا فشفا صخصو یندر ا ستا هشمنداخو. باشد می قعیوا زنیا بر زادما تجهیز ینا صخصودر  ربا 7 ريکا رفشا

 پاسخ: در جدول ابتدایی اصالحیه هاي فهرست مقادیر تجهیزات مکانیکال اعالم شده است.



 
 ريکا رفشا – باشد می زنیا بر زادما ربا 4 ريکا رفشا نسیوافیلتر نساختما اشبکو يها پمپ 8-1 یفرد صخصو در ‐18 

 ینا رموتوولکترا متناظر انتوو  باشد میآب  نستو متر 16 کثراحد تا 10 بین یدآ می ستد به هد فتا تمحاسبااز  پس که

 د شو زيسا فشفا صخصو یندر ا ستا هشمنداخو. باشد می واتکیلو 55 کثراحد تجهیز

 پاسخ: در جدول ابتدایی اصالحیه هاي فهرست مقادیر تجهیزات مکانیکال اعالم شده است.

 به  Detailحیاطر مرحلهدر  لیکیروهید تمحاسبااز  سپ بایست می خانه تصفیه يها پمپ زنیا ردمو هد کلی رطو به ‐19

 ؟شد هداخو ظلحا ها پمپ لیکیروهید تمحاسبا به توجه با مصرفی انتو صخصو یندر ا. یدآ ستد

پاسخ: در این مرحله مطابق اسناد و نیز جدول ابتدایی مربوط به اصالحیه هاي فهرست مقادیر تجهیزات مکانیکال عمل گردد. 

 ازي الزم االجراست.بند سوم شفاف س

 

 ق: بر بخش تالاسو 

از  پمپها تغذیه یاآ ؛میباشد (دموجو خانه )تصفیه بفاضال خانه تصفیه محلورودي در  ژپمپا هیستگاا ینکها به توجه با  ‐1   

  ؟شوند تغذیه جدید خانه تصفیه ينسهااتر توسط بایستی ماولز ینکها یا ستا مکانپذیرا دموجو خانه تصفیه قبر قتاا

 کلیه بخشهاي جدید از پستهاي جدیداالحداث داخل طرح باید تغذیه گردند. پاسخ:

 ینکها یادارد  دجوو هاربا به نساتر دنکر یکدنزو site plan  در هشدداده  ننشا يساختمانهااز  نسهااتر جابجایی یاآ ‐2

   ؟شوند جانمایی نساختمادر دو  متمرکز رتصو به نسهااتر هشد ئهارا نقشه مطابق بایستی

در این مرحله مطابق بند سوم شفاف سازي عمل شده و در طرح تفصیلی ضمن ارائه طرح پیشنهادي و تایید مشاور و پاسخ: 

 .امکان جابجایی و طراحی جدید مطابق نیاز وجود داردکارفرما 

در  لطفا ،ساختمانها ینا بهRO  قبر نساختما یکیدنز همچنینو  22و  21 يساختمانها به ربا یکیدنز معد به توجه با ‐3 

 د  بفرمایی طریق ئهاراRO  قبر نساختما بهmv  یعزتو تابلو لنتقاو ا ساختمانها ینا فحذ صخصو

این همانطور که قبال نیز اعالم شده است، این دو ساختمان مربوط به ایستگاه پمپاژ نهایی بوده و در اسکوپ کاري پاسخ: 

 نیست مناقصه

 دهستفاا ظرفیت هم يهارماتورنسفواتراز  بایست می یادارد؟ دجوو مختلف يها ظرفیت با رماتورنسفواتر از دهستفاا نمکاا یاآ ‐4

 د  کر

پاسخ: در این مرحله مطابق بند سوم شفاف سازي عمل شده و در طرح تفصیلی ضمن ارائه طرح پیشنهادي و تایید مشاور و 

 دارد.کارفرما امکان جابجایی و طراحی جدید مطابق نیاز وجود 

 منجارا ا برقرسانی فرمارکا یا دبو هداخو مناقصه هبرند هعهد بر ژپاسا پست به سانیر قبر یاآ ژ،پاسا پست دجوو به توجه با.  ‐5

 . داد هداخو



 
پاسخ: تحویل برق از طریق شبکه هوایی در پست پاساژ به عهده کارفرما می باشد اما ساخت و تجهیزات پست به عهده برنده 

 مناقصه است

 ل: سیوی بخش تالاسو

 

. خیر یا باشد می رپیمانکا ريکا پسکودر ا یاآ که نمایید مشخص يیندآفر يحدهاوا فلوو اوور یزرسر لنتقاا صخصو در ‐1

  ددگر مشخصآن  تخلیه محل همچنین

 در حدود کار پیمانکار است. در طرح تفصیلی با توجه به نیاز طرح، پیش بینی و طراحی گردد.پاسخ: 

 نشد رمحصو رتصودر . خیر یا دشو رمحصو بایست می مناقصه عموضو خانه تصفیه سایت ودهمحد یاآ نمایید مشخص ‐2 

 .ددگر ئهآن ارا تمشخصا

 پاسخ: محصور نمودن سایت در حدود کار این مناقصه نمی باشد.

 بسیال تمشخصاورودي،  يهاداده  شتندا ونبد مقطع یندر ا حیاطر نمکاا معدو  بسیال تطالعاا دنبو به توجه با ‐3 

 دشو معالا بند سیل جهت نظر ردمو لطو یاو  دشو لساار

 پاسخ: تمامی داده هاي موجود در پاسخ به ابهامات نوبتهاي قبل داده شده است.

 هشد نوشته تتوضیحاو در  هشد گرفته نظردر  مسو جلد 24 رهشما یفرد ايبر لطو متر 800 ارمقد ینکها به توجه با - 4 

 د؟شو گرفته نظردر  قسمتی چه ايبر فنس،کاملرطو به سفن ايجرا

 پاسخ : در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است.

 محوطه اریود رمنظو یاآ ؟چیست سیویل بها فهرست 32 یفدر رد ل؟؟طو متر مربع متر 800 انمیز به حایل اریواز د رمنظو ‐5 

 ؟شیب اريپاید جهت حایل اریود گرفتن نظر در یا ددگر مشخص ودهمحد بایست می که ستا

 پاسخ: دیوار حائل از حدود کار این مناقصه حذف شده است.

در  ردهخو رهاشو ناحیه سیویل يبها فهرست 42 رهشما یتمدر ا ها کلد نمواپیر ودهمحددر  فنس ايجرازا رمنظو یاآ ‐6 

  ؟باشد می نپال سایت نقشه

 قبل پاسخ داده شده است. پاسخ : در پاسخ به ابهامات نوبت هاي

 جیوخر لوله خط لتصاا جهت اتتمهیدو  نماید دهستفاا نمخز یناز ا بایست می رپیمانکا یاآ 10000 نخزم دجوو به باتوجه‐7 

  ؟ستر اپیمانکا ريکا حیطهدر  نمخز ینا به

 پاسخ : در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است.

 نپیما مبلغآن از  حجم کاهش تناسب به ،مهندسی مرحلهدر  ها زهسا دبعاا کاهش رتصودر  ستا هشد انعنو دسناا در‐8 

 همچنین مناقصه دسنادر ا رجمند يها حدوا دبعااز ا لیهاو یالیر آوردبر جهت گر صهمناق به املزا به توجه با شد هداخو کاسته

 د.دگر فحذ بند ینا ستا بهتر سدر می نظر به سی پیاي داد  ارقردر  رجمند دمفا با عموضو ینا شتندا تناقض به توجه با



 
مورد نیاز طرح و کارفرما می باشد و در مرحله طراحی تفصیلی  هاي حداقل عنوان شده در اسناد جنبی سازه هايپاسخ: ابعاد 

صیلی، پیمانکار براي سازه هاي فرایندي در زمان طراحی تف پیمانکار مجاز به کاهش ابعاد عنوان شده در سند نخواهد بود.

، بدون افزایش و کاهشی در مقادیر ریالی برآوردي درج شده در فهرست ضمن ارائه طرح و اخذ تایید از کارفرما و مشاور طرح 

  الزم االجرا می باشد. 3ملزم به اجرا واحد مربوطه می باشد. کلیات عنوان شده در شفاف سازي شماره  ،مربوطه مقادیر

 ددگر ئهراا ئوتکنیکژ ارشگز ‐9  

 پاسخ : در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل ارائه شده است

 ددگر می تخریب دموجو نگهبانی نساختما یاآ که ددگر زيسا فشفا لطفا نگهبانی نساختما دنبو دموجو به توجه با.  ‐10  

  دد؟گر ثاحدا يجدید نساختما هست زنیا یاآ نگهبانی نساختما دنبو دموجو به توجه با همچنین ؟خیر یا

 پاسخ : در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است.

 

  .  ددگر مشخص ستدباالاز  سایت بهورودي  قبر يهارفید ادتعد ستا هشمنداخو م،سال با -1

 پاسخ: در مرحله طراحی تفصیلی و ضمن هماهنگی با کارفرما و شرکت توزیع برق مشخص خواهد شد.

 شرکت مناقصه یندر ا کتیرمشا رتصو به يیگرد شرکت اههمر به ما شرکت ینکها به توجه با مااحترا م؛سال با -2

 ئهارا ضمانتنامه ندامیتو کتاشراز  هشد مشخص سهم انمیز به شرکت هر یاآ ضمانتنامه ئهارا صخصودر  ده،کر

   خیر یا هدد

 به تفصیل توضیح داده شده است. 6در الحاقیه شماره پاسخ: 

 

  رسفا خلیج ساخت یرز توسعه و تامین ممحترشرکت  -5

 ممحتر مدیرعامل‐ شجاعی سمهند يقاآ بجنا

 سعبا ردنب شهر بفاضلا ساماندهی رگبز حطر رمچها زفا - تبهاماو ا تالاسو لساار :عموضو 

 :  نددمیگر لساار نتارحضو به یرز تالاسو نامه عموضو مناقصه با طتبادر ار 2و  1 يها لحاقیها   یافتدر وپیر مااحترا مباسال 

  :حقوقیو  اردادیقر بخش

در  ،جتماعیا تامین نمازسا مددرآ جدید14و  1380/05/08رخمو 54/280014-6772-1 رهشما يها بخشنامه به توجه با ‐1

 دسنااول ا جلد 5 فصلدر  رجمند ولجد یر وهعال نپیما خصوصی یطاشردر  قفو بخشنامه کرذ به نسبت نمکاا رتصو

 فرمایید امقدا نپیما بیمه حق محاسبه هنحو ندنمو مشخص رمنظو مناقصه به

 پاسخ:در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است

 



 
 مستثنی بیمه کسراز  جیرخاو  خلیدا يها خریدو  دشو ودمحد اجرو ا مهندسی بخش به اردادقر بیمه حق کهدارد  نمکاا یاآ.2

 دد؟گر

 داده شده است پاسخ:در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ

 هنحو ،گر مناقصه يسواز  وژهپر مالی تامین رتصودر  ،مناقصه دسنااول ا جلددر  دموجو مالی تامین تعهدنامه به توجه با ‐3

 ؟باشد می رتصو چه به سرمایه ختداپرزبا

 پاسخ:در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است

 میو ب و ج  لفا بند سه هر به طمربو (نپیما مبلغ %10) خصوصی یطاشر 8-7 ندبدر  رجمند تاخیر رتخسا کثراحد یاآ ‐4 

 ؟باشد

 پاسخ:در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است

 اتتغییر سقف ور،مشا سمهند تصمیم خذا به طمنوو  حاضر رجمند دمفا علیرغم":  که ستده امآ خصوصی یطاشر در ‐5 

 تعیین سقفاز  ترافر يتغییر هرگونه. شد با شتر بی نپیما هشد پذیرفته مبلغ % 25صد در  پنجو  بیستاز  نباید نپیما طبق

 رکا غبالا صخصودر  نیز رپیمانکا فقتامو یاآ ".دشو درصا فرمارکا تصویبو  ورمشا سمهند صخا ارشگز با ندامیتو هشد

  دد؟گر می خذا ن،پیما مبلغ صددر 25 بر زادما ضافیا

 ه ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده استپاسخ:در پاسخ ب

 لمشمو یلذ ولجد مطابق اردادقر تمددر  نپیما یندر ا رجمند يها قیمتاز  بخشی "که ستا همدآ خصوصی یطاشر در‐6 

و  مدیریت نمازسا بخشنامه طبق،یابد یشافزا نپیما تمد رپیمانکا رقصواز  رجخا الیلد به بنا تیکهرصو. در دشو می تعدیل

 سه خرینآ ،تعدیل يمبنا شاخصو  شد هداخو تعدیل لمشمو هباقیماند يهارکا هزینه یرز ولجد مطابقو  رکشو يیزر امهبرن

 زمجا یرر اتتاخیر وزبر رتصودر  ستا  کرذ به زمال. ........ لسا..... ماهه باشد سه می کتبی دپیشنها تسلیم یخرتااز  قبل ماهه

داراي  بند ینا حشر که ".گرفت هداخو تعلق 0،95 ضریب با تعدیل یلذ ولجد لفمخت بخشهايبه  ،نیز رپیمانکا يسواز 

 هشد منجاا يهارکا به یا دگیر می تعلق تعدیل هشد تمدید يها نماو ز اردادقر تمد لطودر  تعملیا کل به یاآ ،ستا تناقض

 ز؟مجا تمدید نمادر ز

 پاسخ:در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است

 به ها یتمآ تفکیک نمکاا یاآ دد،گر می ختداپراي  شتهر يها شاخص سساا بر تعدیل نپیما خصوصی یطاشر طبق ‐7 

 ؟باشد می فصلی يها شاخص با تعدیل ختداپرو  بها رسفها لفصو

 پاسخ:در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است

و  مایشگاهیآز اتتجهیزو  ازملو خرید داري،بر هبهرو  زشموآ يابخشه ،یدکی ازملو خرید بخش ،خصوصی یطاشر طبق ‐8 

 ؟باشد می ها بخش ینا به ختداپر پیش ختداپر نمکاا یاآ. ستا ختداپر پیش فاقد ازفزا منرو  یدکی ازملو

 پاسخ: در  پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است



 
 

 يهازمر خلدر دا ژورما رسفو عقوو ثرا بر هشد دیجاا نعامو که تیروصدر  "که ستا همدآ خصوصی یطاشر 19-6 بند در ‐9 

 هکرامذ یکدیگر با هارکا مهادا يشهارو رهبادر شد هنداخو مملز طرفین ،نجامدا لبطو بیشترروز  168از  انیرا سالمیا ريجمهو

 ؟باشد می ناپیوستهروز  168 یا پیوستهروز  168 رمنظو ".کنند رتمشوو 

 ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده استپاسخ:در پاسخ به 

 نمکاا حاکم یطاشر به توجه با که ستا هشد یالیر قیمت دپیشنها ئهارا ستاخودر 11-3 بنداول در  جلد 2-10 صفحه در ‐10

 ددگر فقتامو یالیارزي و ر رتصو به مالی دپیشنها ئهارا با لطفا .باشد نمی ئهارا

 قبل پاسخ داده شده است پاسخ:در پاسخ به ابهامات نوبت هاي

 احطر رحضو نمکاا به توجه با که ستا هشد سیرفا دسناا ئهارا ستاخواول، در جلد 2-19 صفحه ولجد 8-1 بند در  ‐11  

 باشد نمی  ممکن جیرخا ورمشا یا

 پاسخ:در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است

 فنی بخش

 ددگر ئهراا ئوتکنیکژ تمطالعا ارشگز لطفا:  ‐1

 پاسخ:در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است

 ددگر زيسا فشفا لطفا. ستا هنشد گرفته نظردر  هاRO  سریع يشستشو ايبر پمپ با اههمر پرمیتآب  نمخز.  ‐  2  

 پاسخ:در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است

 دشو دهستفاا هکآ یقرتز سیستمآن از  يجا به دمیشو دپیشنها. ستا هنشد مشخص هکیآ بستراز  دهستفاا علت.  ‐3

 پاسخ:در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است

  ددگر مشخص متوسط رفشا يتابلوها دنبو ثابت یاو  کشویی ستا هشمنداخو  ‐  ‐4

 پاسخ: تابلوها به صورت فیکس مد نظر می باشد.

5‐ PVC   یاو XLPEددگر مشخص رتقد يها کابل عایق ندبو  

 پاسخ:در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است

  ؟باشد می زمجا ییاهو رتصو به وژهپر خلدر دا لتوکیلو 20 یعزتو شبکه ايجرا یاآ.  ‐6

 پاسخ: مجاز نمی باشد.

 لیهاو ژلتاو و متوسط رفشا ژلتاو سطح ل،لکتریکاا سیستم فنی تمشخصا-5فصل ارداد،قر دسناا دومجلد مطابق‐7 

 یردمقا فهرست( 8-1)        ولجد 1 یفرد اردادقر مجلدسودر  همچنینو  ستا هشد تعیین لتوکیلو 20 هارماتورنسفواتر

 می حالیدر ینا. باشند می (2MVA ظرفیت با( هستگاد 7 ادتعد بهو کیلولت 20/0،4 ها رماتورنسفواتر) للکتریکاا اتتجهیز

 رخمو 1401/07/742ص/ رهشما نامه پیوستدر هشد یهارا  SINLE LINE DIAGRAM يها نقشه به توجه با که باشد



 
به تعداد یک دستگاه  20/0.4و ترانسفورماتور  2MVAدستگاه به ظرفیت  7تعداد به  6،6/ 0.4ها.رماتورنسفواتر 1401/07/27

 اتتجهیز یردمقا فهرست( 8-1 ولجد 1 یفرد صلخصوا علی ارداد،قر دسناا باو  باشد می لتوکیلو MVA 15با با ظرفیت 

 ددگر منجاا زيسا فشفاو  تکلیف تعیین ستا هشمنداخو. باشد می تناقض) در للکتریکاا

کاوا در این مرحله برآورد  2000دستگاه ترانس  6مورد نظر می باشد. و تعداد ولت  400به ولت  20000ولتاژ ترانسها پاسخ: 

 .یاز امکان تغییر با رعایت مبانی طرح و جانمایی وجود داردگردیده است که در صورت ن

 ؟باشد بایستی HOT REDUNANT رتبصو لکنتر سیستم یاآ ‐8 

  پاسخ: سیستم کنترل به صورت ریداندانت مورد نظر می باشد

 دپیشنها. کند می دیجاا حداز وا داريبر هبهر و شغالیا يفضا نظراز  ريبسیا تمشکال ،پمپ 28 رهد دنکر کمشتر‐9 

 دشو ارگذوا رپیمانکا به بخش ینا حیاطر ددمیگر

 پاسخ:در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است

 اتتجهیز باو  فحذ حدوا ینا ددمیگر دپیشنها. اردندرا  لیتر بر مگر میلی 10 یرز چربی فحذ انتو معموالDAF   سیستم ‐10

  . ددگر جایگزین مناسبتر

 ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است پاسخ:در پاسخ به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بخش سوم:

صفحه  14-9مطابق بند  -1 شده از خارج  9-2از  ، براي خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی تجهیزات تهیه 

باشـد و می R.Oبه روش  خانهاي از  تصـفیهسـال الزم اسـت در حالیکه بخش عمده 5کشـور تضـمین به مدت 

 دهند. ساله نمی 5تضمین  R.Oهاي هاي معتبر خارجی تولیدکننده ممبرانشرکت

ستثنائات لحاظ خواهد  در صورت صحت موضوع مطرح شده پاسخ: در خصوص خدمات پس از فروش تجهیزات، ا

 شد.

صفحه  13-1مطابق بند  -2 ست  5-4از  سازمان حفاظت محیط زی ، رعایت حقوق و عوارض مربوط به اخذ مجوز از 

باشد در صورتی که معموالً اداره محیط زیست مجوزهاي تخلیه پساب تولیدي لیه پساب تولیدي الزم میجهت تخ

شـــود و پیمانکار یا دهد و مجوزها قبل از شـــروع پروژه توســـط کارفرماي محترم اخذ میرا به پیمانکار ارائه نمی

ســت محیطی، عوارض مربوطه را پرداخت برداري در صــورت عدم رعایت اســتانداردهاي زیبردار در زمان بهرهبهره

 سازي فرمایید.کند. لطفاً در این مورد شفافمی

 مطابق بند مربوطه اخذ مجوز بر عهده پیمانکار می باشد. پاسخ:

صوص بند  -3 صفحه  11-5درخ ست، بنظر  17-4از  شده ا سه نقطه و مجهول آورده  صورت  ، انتهاي پاراگراف که ب

 شفاف، تعریف شده و بدون ابهام باشند.رسد تعهدات مربوطه بایستی می

کلیه مســلولیتهاي در تعهد پیمانکار در قراردادهاي طرح و ســاخت می  1پاســخ: منظور از ســه نقطه در انتهاي بند 

 باشد.

صفحه  4مطابق بند  -4 ضوع  24-4از  صول انتظارات اداره "، با مو شده در جهت ح شور ریجکت  تامین کیفیت آب 

رســد در صــورت باال بودن امالح در ورودي، امکان تامین ، چنین بنظر می"انکار اســتمحیط زیســت در تعهد پیم

 کیفیت در ریجکت وجود نخواهد داشت. در این شرایط تکلیف چه خواهد بود؟

سخ:  شیرین کن و افزایش امالح در آب ریجکت در زمان پا صفیه تکمیلی و آب  صورت تغییر امالح ورودي به ت در 

 واهد شد. مذکور تصمیم گیري خ

صفحه   "ج"مطابق پاراگراف دوم بند  -5 صداي تجهیزات مکانیکی و الکتریکی  24-4از  صوص حداکثر تولید  ، درخ

فشار، امکان رعایت مورد مزبور وجود ندارد. شایان  bar19(، براي غشاهاي اسمز خصوصاً مرحله دوم با db 85تا )

سازي جریمه آورده شده است. لطفاً شفاف 24-5صفحه از  1-2-9ذکر است براي عدم رعایت موضوع فوق در بند 

 شود.

 پاسخ: مطابق بند مربوطه رعایت میزان صداي تولیدي در حدود کار پیمانکار می باشد.



 
، درخصوص جرائم برق مصرفی، لجن تولیدي و مصرف مواد شیمیایی، چنانچه  25-4از صفحه  1-2-9مطابق بند  -6

شد ساب ورودي از حدود تعیین  صه تجاوز نماید، امکان افزایش هرکدام از موارد مذکور در کیفیت پ سناد مناق ه در ا

سی خواهد  شده طبق این بند برعهده چه ک ضافی ایجاد  صورت تکلیف جرائم ا شت در این  جرائم وجود خواهد دا

 بود؟

الذکر، در زمان پاســخ: در صــورت تغییر امالح ورودي به تصــفیه تکمیلی و آب شــیرین کن و تغییر در پارامترهاي فوق 

 مذکور تصمیم گیري خواهد شد

، براي نواقصی که پیمانکار در ایجاد آن تقصیري 26-4درخصوص رفع نقص و تعهدات پیمانکار مندرج در صفحه  -7

ستم ندارد، از قبیل قطع برق و تناوب آن که می سی شبکه  R.Oتواند به  سوي  سیب وارد کند، اگر قطع برق از  آ

 متعهد رفع نقص چه کسی خواهد بود؟برق باشد در این صورت 

 پاسخ: در خصوص چنین مواردي پیمانکار موظف به در نظر گرفتن تمهیدات الزم در طرح خود می باشد.

 

 ابهامات جلد دوم اسناد مناقصه

، چهار واحد در نظر گرفته شــده  DAFواحد  4هاي برگشــتی براي ، تعداد الکتروپمپ9-2از صــفحه  11مطابق جدول  -8

گردد. با توجه به مربوط به آن پمپ از مدار خارج می DAFکه در مواقع تعمیر یا از کارافتادگی یک پمپ، ســیســتم  اســت

ــورت  ــه بص ــد تجدیدنظر درتعداد برداري نیز براي مدت قابل توجهی بعهده پیمانکار میبوده و بهره EPCاینکه مناقص باش

 ظر گردد.ن ها ضروري بوده خواهشمند است بررسی و اعالمپمپ

 مطابق بند دوم شفاف سازي عمل گرددپاسخ:

 30، ابعاد و حجم تانک اختالط کند با توجه به حجم میزان پســاپ ورودي با زمان ماند9-2از صــفحه  11مطابق جدول  -9

 دقیقه مطابقت ندارد. لطفا شفاف سازي گردد.

 مطابق بند سوم شفاف سازي عمل گرددپاسخ: 

 

صفحه 13طبق جدول  -10 سیته کلرورفریک، 10-2 از  ست که بنظر  1000، دان شده ا کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته 

 می رسد براي حصول کیفیت پساب خروجی مندرج در اسناد مناقصه نیاز به بازنگري داشته باشد. 

 پاسخ: مطابق بند سوم شفاف سازي عمل گردد

 

ستقالل د -11 صفیه و نیاز ا شماره با توجه به وجود چهار الین ت ،  11-2مندرج در صفحه  14و  13ر الین، مطابق با جداول 

 هاي کلرورفریک و پلی الکترولیت اعالم نظر فرمایید. لطفا در خصوص بازنگري در تعداد پمپ



 
 پاسخ: مطابق بند سوم شفاف سازي عمل گردد

 

ده است. آیا استفاده از روش هاي ، از سنگ آهک بعنوان سنگ بستر استفاده گردی20-2از صفحه  40در جدول شماره  -12

 تر نخواهد بود؟ و قلیائیت، مناسب  pHدیگر جهت کنترل 

 پاسخ: مطابق بند سوم شفاف سازي عمل گردد

ــفحه  2-2-10-2در پاراگراف دوم از  بند  -13 ــیم و جامد و پیش46-14ص ــاختمان و ، به تزریق هیپوکلریت کلس بینی س

ره شـده اسـت. از طرفی در قسـمتهاي دیگري از اسـناد مناقصـه هم به اسـتفاده از تجهیزات براي هیپوکلریت کلسـیم اشـا

 هیپوکلریت سدیم )آب ژاول( مایع اشاره گردیده است که با قسمت باال در تناقض می باشد.

 پاسخ: در پاسخ به ابهامات نوبت هاي قبل پاسخ داده شده است.

صفحه  10در بند  -14 ست به انجام کلیه مطالعات  3-1از  شاره گردیده ا صفیه خانه و رفع نواقص احتمالی آن ا مربوط به ت

ست. با توجه به بار مالی خدمات مربوطه در این مورد اعالم نظر  شده ا شخص ن ست مقادیر کار براي آن ردیفی م که در فهر

 شود.

 طرح الزمست تمامی جوانب کار در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد. EPCپاسخ: با توجه به ماهیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بخش چهارم:

الکتریکال این مورد ذکر  تجهیزات مقادیر در اسکوپ کاري پیمانکار می باشد؟ )در فهرست  MVA 15آیا تامین ترانس -1

 نشده است .(

 خیرپاسخ: 

 ( در اسکوپ کاري پیمانکار می باشد؟ )در فهرست  MCC 8و   MV 6 KV  (MV PANEL آیا تامین تابلوي-2

  کتریکال این مورد ذکر نشده است .(ال تجهیزات مقادیر

 خیرپاسخ: 

ارسالی   SLDولت اشاره شده است در حالیکه در  400کیلوولت به 20  در فهرست مقادیر تجهیزات الکتریکال به ترانس-3

 ولت میباشد خواهشمند است این مورد شفاف سازي شود .  400به   KV 6.6ترانسها  

 می باشد. ولت 400کیلوولت به 20پاسخ: ولتاژ 

دیزل ژنراتور  اعالمی در فهرست مقادیر برق کجا نصب میشوند آیا تابلوي جداگانه اي دارند ؟ در  7طبق سوال قبلی -4

 نقشه تابلوهاي برق محل قرار گیري دیزل  موجود نمی باشد . 

ها  MCCلوي مجزا به درصد ظرفیت ایستگاه از طریق تاب 50دستگاه دیزل ژنراتور یک مگاواتی جهت تامین  6 پاسخ: 

 متصل می گردد.

نقشه پست پاساژ موجود نمی  ارسالی   SLDبراي پست پاساژ خط هوایی دو مداره یا تک مداره در نظر گرفته شود ؟ در -5

 باشد .

پاسخ: احداث خط هوایی در اسکوپ پیمانکار نبوده و تابلوي پست پاساژ مطابق نظر شرکت توزیع برق تهیه خواهد شد. اما 

آمپر به همراه تابلوي داراي لوازم اندازه گیري و سه خروجی  630آمپر و یک بریکر  630جود حد اقل دو ورودي سکسیونر و

 بریکر در تابلوي پست پاساژ در نظر گرفته شود. 

 ، سصح اتصال کوتاه تابلوها ( ATSهم چنین در نقشه ارسالی تابلوهاي برق مواردي مثل ) جریان دهی باس بارها ،-6

 مشخص نمی باشد .خواهشمند است این موارد مشخص گردد. .

درصد بیشتر از ظرفیت کلید اصلی  25جریان دهی باسبارها پس از طراحی پیمانکار و متناسب با مراکز بار به عالوه پاسخ: 

 25فشار متوسط  کیلو آمپر و تابلوهاي 50تابلو ها درنظر گرفته شود و همچنین سطح اتصال کوتاه در تابلوهاي فشارضعیف 

 کیلو آمپر در یک ثانیه لحاظ گردد. بند سوم شفاف سازي الزم االجرا می باشد.

 



 

 

 بخش پنجم:

 تخلیه زمجا غلظت کثراحداز  برگرفته یردمقا ینا سدر می نظر به ،سیستم بهورودي  بپسا نالیزآ سیربراز  پس 

 میلی 5 دلمعا ،یمربا ارمقد لمثا انعنو به .ستا یستز محیط نمازسا اردستاندا سساا بر سطحی يهاآب به بپسا

 قبلی ربتجا سساا بر ماا. ستا یستز محیط به تخلیه زمجا کثراحد دعد ینا که ستا هشد معالا لیتردر  مگر

 فشفا به نسبت ستا هشمنداخو الذ. ستا رمذکو دعداز  کمتر تبامر به یمربا ارمقد يشهر يپسابهادر  معموال

 . ددگر امقدا مینهز یندر ا زيسا

 . در مرحله طراحی تفصیلی پیمانکار الزمست تدقیق نماید.مطابق مقادیر اعالمی باید رعایت گرددپاسخ : 

 به زمال. نیست کافی ،مناقصه دسنادر ا رجمند تصفیه یندآفر ر،مذکو نالیزآ صحت ضفر باو  قبلی السو به عطف 

و  یمرباو  هنآ ،یدرافلو ،سیلیس ،منیزیم ،کلسیم نظیر ارسوبگذر يمترهاراپااز  برخی ارمقد به توجه با که ستا کرذ

 مانیز فاصله کاهش باعثدارد و  دجوو RO حدادر و scaling مشکل، ROدر  هشد ستهاخو وريیکار همچنین

CIP  ارگذ بسور يهانیو کاهش جهت يحدوا ینکها به توجه با. دمیشو هاانممبر عمر لطو کاهشآن  طبع بهو 

 با يگیر سختی حدوا دشو می دپیشنها ارد؛ند دجوو ممحتر فرمارکا حطردر  softening دمانن منیزیم(و  )کلسیم

 ستا هشمنداخو الذ. دشو ودهفزا سیستم به همنعقدکنند کمکو  همنعقدکنند ادمو یقرتز با اههمر دااشسوو  هکآ

 . دپذیر رتصو زيسا فشفا مینهز یندر ا

 پاسخ: مطابق شفاف سازي شماره دو عمل شود.

 مشابه يهاوژهپردر  قبلی ربتجا بقمطا reuse دفوال ،کهرمبا دفوال ن،صفهاا نفت هپاالیشگا )نظیر يشهر بپسا 

و  Dupont(Dow) يشرکتهااز  فقط UFو  RO يهاانممبر دمیشو دپیشنها (هغیرو  ملودرچا

Hydranautics  نظیر اتجهیزتاز  برخی نکنندگا تامین ،مناقصه دسنادر ا رجمند لیست ورند. در ودشو بنتخاا 

از  مهم اتتجهیز زي،سا نیکسا جهت ستا هشمنداخو الذ. نیست سطح یکدر  قیمتو  کیفیت ظلحا به ،پمپها

  .ددگر غبالا رانپیمانکا بهو  بنتخاا باالتر کیفیت با يهاورندو

یازهاي طرح و پاسخ: وندور در اسناد پیشنهادي بوده و الزمست پیمانکار منتخب در مرحله طراحی تفصیلی با توجه به ن

 تایید مشاور ور کارفرما نسبت به خرید تجهیزات اقدام نماید.

 نماار زمقد ددمیگر دپیشنها. ستا ساعت یک ودحددر  equalization نمخز ماند نماز ،مناقصه دسناا سساابر -الف

 معالا صخصو یندر ا الطف. ددگر لکنترورودي  بپسا کمیو  کیفی يشوکها تا یابد یشافزا ساعت 3 تا قلاحد تانک ماند

 .فرمایید نظر



 
 مطابق بند سوم شفاف سازي عمل گردد پاسخ: 

 

  نقشه به عطف -ب layout ستا هشد مشخص رهاشو با یرز عکسدر  که نقشه غربی لشما قسمت ه،شد ئهارا 

  ؟خیر یادارد  دجوو ودهمحد یندر ا سیویل تعملیام نجاا نمکاو ا میباشد رپیمانکا ريکا ودهمحددر 

 سخ: در پاسخ به سواالت نوبتهاي قبل پاسخ داده شده استپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بخش ششم:

 سواالت بخش فرآیند :

شد اما در  - ست دریچه ورودي به فیلترها برقی با صورت اتوماتیک الزم ا جهت انجام عملیات بکواش فیلترهاي دوالیه به 

PID ،لطفا جهت یکسان سازي در این باره اعالم نظر گردد. این دریچه ها دستی در نظر گرفته شده است  

 الزم االجرا می باشد.بند سوم شفاف سازي  در این مرحله به صورت اتوماتیک در نظر گرفته شود. 

شینگ  - صه براي فال سناد مناق شود از طرف دیگر مخزن آب پرمیت احداث  CIPهاي ها باید از پمپROطبق ا ستفاده  ا

ست و حدود  ست  CIPمتر با محل پمپ هاي  80شده ا شمند ا صله زیاد بین مخزن و پمپ خواه صله دارد. با توجه به فا فا

  جهت یکسان سازي طرح مناسب براي تامین و یا انتقال آب مورد نیاز ارائه گردد.

 پاسخ: در پاسخ به سواالت نوبتهاي قبل پاسخ داده شده است

، و با در نظر گرفتن این نکته که جهت جریان در ROروجی از واحد خ Permeateبا توجه به کم بودن فشـــار جریان  -

بستر سنگ آهک از پائین به باال می باشد، نحوه انتقال آب به واحد بستر سنگ آهک و از بستر سنگ آهک به مخزن ذخیره 

 ران اعالم گردد.چگونه خواهد بود؟ در صورت نیاز به تجهیزات اضافی خواهشمند است بصورت یکسان براي همه مناقصه گ

 پاسخ: مطابق با نیاز طرح ، طراحی و براي تجهیزات مربوطه مطابق بند دوم شفاف سازي عمل گردد.

صفیه تکمیلی بندرعباس، میزان فلوراید در آب ورودي  3در جدول  - ستم ت سی ساب ورودي به   mg/l 2.5)مبانی کیفی پ

ذکر  mg/l 0.1به سامانه هاي اسمز معکوس( میزان فلوراید )محدودیت هاي آب ورودي  4گزارش شده است اما در جدول 

قادر به کاهش فلوراید نمی باشد، خواهشمند است  ROگردیده است. با توجه به اینکه پیش تصفیه در نظر گرفته شده براي 

 در این باره توضیحات بیشتري ارائه گردد.

ودي را برداشـــت و تدقیق نماید و در خصـــوص پیمانکار موظف اســـت اطالعات ورپاســـخ: در مرحله طراحی تفصـــیلی 

 محدودیتهاي ورودي به سامانه اسمز معکوس با هماهنگی و تایید کارفرما در آن مرحله اقدام نماید.

گزارش  mg/l 5)مبانی کیفی پساب ورودي به سیستم تصفیه تکمیلی بندرعباس، میزان باریم در آب ورودي  3در جدول  -

ــت اما در جدول  ــده اس ــمز معکوس( میزان باریم )م 4ش ــامانه هاي اس ذکر  mg/l 0.001حدودیت هاي آب ورودي به س

شده براي  صفیه در نظر گرفته  ست. با توجه به اینکه پیش ت ست  ROگردیده ا شد، خواهشمند ا قادر به کاهش باریم نمی با

 در این باره توضیحات بیشتري ارائه گردد.

وظف اســـت اطالعات ورودي را برداشـــت و تدقیق نماید و در خصـــوص پاســـخ: در مرحله طراحی تفصـــیلی پیمانکار م

 محدودیتهاي ورودي به سامانه اسمز معکوس با هماهنگی و تایید کارفرما در آن مرحله اقدام نماید.



 
 

در اســناد  40باشــد. در حالیکه در جدول  4.5ورودي به واحد بســتر ســنگ آهک کمتر از  pHبه لحاظ فنی الزم اســت  -

ذکر شــده اســت که این موضــوع باعث کاهش راندمان بســتر آهکی می گردد، لطفا  6.1ورودي به این واحد  pHمناقصــه 

 شفاف سازي گردد. 

 پاسخ: مطابق با نیاز طرح ، طراحی و براي تجهیزات مربوطه مطابق بند دوم شفاف سازي عمل گردد.

سنگ آهک، خواهشمند  - سیلو براي ذخیره  سازي مشخصات فنی و قیمت، با توجه به در نظر گرفتن  ست جهت یکسان  ا

 اعالم گردد که تهمیدات الزم جهت انتقال آهک به بستر شامل چه تجهیزاتی می گردد؟ 

 مطابق بند دوم شفاف سازي عمل گرددپاسخ: 

ست که منجر به  - شده ا ستر عدد باالیی در نظر گرفته  سطحی ب سنگ آهک بار شده براي واحد  شه ارائه  با توجه به نق

 افزایش کدورت آب خروجی می گردد. لطفا شفاف سازي گردد.

 مطابق بند سوم شفاف سازي عمل گرددپاسخ: 

 خواهشمند است محل دفع پساب بکواش شستشوي بستر سنگ آهک مشخص گردد. -

 تمامی بک واشها وارد مخزن ذخیر بک واش کلی خواهد شد که در طرح دیده شده است.پاسخ: 

شده ب PIDدر  - شده ارائه  شنی گرفته  شعاب از بلوئرهاي بکواش فیلترهاي  سنگ آهک، یک ان ستر  راي بکواش با هواي ب

صله حدود  ست. با توجه به فا ستر سنگ آهک و فشار کم بلوئر بکواش پیشنهاد  200ا ساختمان بکواش فیلتر و ب متري بین 

 ار نظر فرمایید. میگردد از بلوئرهاي مجزا براي این واحد استفاده گردد. خواهشمند است اظه

 مطابق بند دوم شفاف سازي عمل گرددپاسخ: 

 

در بخش ازن زنی فهرست بها فاقد ردیف تعداد و مشخصات براي واحد خنثی ساز ازن می باشد. خواهشمند است مقادیر  -

 مورد نیاز اعالم گردد.

 مطابق بند دوم شفاف سازي عمل گردد پاسخ: 

 

 



 

سواالت ابزار دقیق مالک عمل قرار ):ســواالت بخش کنترل و ابزاردقیق  سازی برای کلیه  شفاف  ) بند اول 

برآورد کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت حفاظت و افزایش بهره وری و افزایش طول عمر  گیرد. ضمممنا

صب  هرگونه تجهیز که در زمان بهره  شد و ن تجهیزات و مانیتورینگ پارامترها بر عهده پیمانکار می با

صه برداری از پروژه  شد بر عهده پیمانکار برنده مناق سنجش و آنالیز مورد نیاز می با به عنوان ادوات 

 است(

ارائه  pidمبانی طراحی تجهیزات ابزاردقیق جهت یکسان سازي  شرایط مناقصه اعالم گردد.) بطور مثال در نقشه  -

داراي گیج فشار کنتاکت دار و شده در جلد دوم اسناد مناقصه خروجی بعضی پمپها داراي گیج فشار  ، بعضی پمپها 

 بعضی پمپها در خروجی گیج فشاري ندارند(

سایر واحدها اعالم گردد،  - ست در ورودي ، خروجی و  صه اناالیزرهاي مورد درخوا شرایط مناق سازي  جهت یکسان 

صه شنهاد مناق گران ایجاد  در نظر گرفتن تعداد متفاوت از آناالیزرهاي متفاوت میتواند اختالف براورد زیادي بین پی

 نماید.

( هیچ ردیفی براي ترانســمیتر ســطح دیده نشــده 3-2-8در ردیفهاي فهرســت بهاي این بخش )جلد ســوم بخش  -

 است.

 TUو آناالیزر  Redox( هیچ ردیفی براي آناالیزر 3-2-8در ردیفهاي فهرست بهاي این بخش )جلد سوم بخش  -

 دیده نشده است.

 میباشد؟ dual mediaروي ورودي و خروجی هر فیلتر  on-lineکدورت  آیا نیازي به در نظر گرفتن آناالیزر -

 روي خروجی اصلی بعد از فیلترهاي آهکی میباشد؟on-line بصورتcaco3 آیا نیازي به در نظر گرفتن آناالیزر  -

بی جهت اندازه گیري کدورت برگشــتی و نیز اندازه گیري د on-lineایا نیازي به در نظر گرفتن آناالیزر کدورت  -

 برگشتی از واحد ریکاوري به اول خط میباشد؟ 

ناالیزر  - به در نظر گرفتن آ یازي  یا ن به واحدهاي  ECآ و دبی ســـنج روي خط ریجکت از  ROروي خط ورودي 

 نمیباشد؟ ROواحدهاي 

صه ، ردیف  - سناد مناق سوم ا سی  2-1در جلد  سنجهاي مغناطی ست مقادیر ، آیا تعداد دبی  شماره هفت فهر جدول 

صب روي خط گفته  سه  ROخطوط خروجی پکیج هاي و  FUکلکتور ورودي به پکیج هاي شده جهت ن بتعداد 

یک دستگاه دبی سنج اریفیس  ROجهت خط پرمییت خروجی از هر واحد  PIDدستگاه صحیح میباشد؟ )در نقشه 

 دیده شده است که خواهشمند است در این خصوص نیز شفاف سازي گردد.(.

 

 



 
 سواالت بخش سیویل:

متر مربع ذکر شــده،جهت شــفاف  800بخش ســاختمانی احداث دیوار حائل به طول  3جدول  32در ردیف قیمتی  -

 مترمربع800متر مالک است یا 800سازي

 پاسخ: این ردیف از اسناد حذف گردیده است.

 سواالت بخش برق:

در هر  MCCاده از چند تابلو در طرح موجود بواســطه تعدد تجهیزات و توان الکتریکی باالي انها ناگزیر به اســتف -

سولهOZON /DAF و  UF/ ROتجمع بار الکتریکی) یک از دو مرکز ست مجاور  شیم ) بعنوان مثال پ  ( می با

RO , UF  شده دارند که با توجه به قید 6به تنهایی حدود صب  سها و  20مگاوات توان ن صد ظرفیت آزاد تران در

ست شک ساختار  شده در بخش  ست از  2000KVAمیزان ه تجهیزات الکتریکی ب حداکثر ظرفیت اعالم   5میبای

بمنظور بهبود طراحی ســـیســـتم توزیع آیا امکان اســـتفاده از  دســـتگاه تابلو و ترانس کاهنده اســـتفاده نمود( لذا 

با در نظر گرفتن افزایش قیمت تجهیزات ناشــی از افزایش  KVA4000تا  KVA2500ترانســفورماتورهاي با توان 

 ~ 2500KVAصـــال کوتاه تابلوها وجود دارد؟ در صـــورت اســـتفاده از ترانســـفورماتورهاي مقدار جریان ات

4000KVA  ضرورتی در استفاده از باسداکت در خروجی ترانسفورماتورها وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت  آیا

 مشخصات فنی مربوطه حسب امکان ارایه گردد.

سخ: شود. در پا سازي الزم االجرا می در این مرحله مطابق طرح پایه عمل  شفاف  سوم  مرحله طراحی تفصیلی بند 

  باشد.

ضیحات بند  - صورت  1با عنایت به تو صورت تجمعی در مراکز با وجود دارد و در  ضطراري ب آیا امکان تامین توان ا

ــتگاه دیزل ژنراتورهاي با توان  ــتفاده از دو دس ــطراري ناحیه غربی /  KVA1500موافقت امکان اس )جهت بار اض

 وجود دارد؟  (RO)جهت ناحیه تصفیه پیشرفته  KVA2000 فیه اولیه ( و دو دستگاه دیزل ژنراتور تص

سازي الزم االجرا می  - شفاف  سوم  شود. در مرحله طراحی تفصیلی بند  سخ:در این مرحله مطابق طرح پایه عمل  پا

 باشد. 

 

 

 



 

 بخش هفتم:

زیابی فنی در اسناد مناقصه ارائه گواهی صالحیت باتوجه به لزوم تکمیل جداول و ارائه مستندات در بخش ار -

ایمنی برای شرکتهایی که در حال تمدید می باشند بالمانع ذکر گردید و ارائه گواهی صالحیت ایمنی در 

زمان عقد قرارداد الزامی می باشد لیکن در اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گر ملزم به ارائه گواهی صالحیت 

این شرکت درحال انجام مراحل پایانی تمدید صالحیت ایمنی می باشد خواهشمند  ایمنی می باشد مع الوصف

 است در این خصوص اظهار نظر فرمایید.

صه  صورتی که مناق ست. در  صالحیت ایمنی در زمان عقد قرارداد الزامی ا صه ارائه گواهی  سناد مناق سخ: مطابق با ا پا

شند مراتب را بازرگانی در ح -گران در زمان ارزیابی کیفی و فنی ال انجام مراحل تمدید و یا اخذ گواهینامه مذکور می با

 در پیشنهاد خود اعالم نمایند.

منظور از کپی قراردادهای اخذ اعتبار از سوی بانک و  2در اسناد ارزیابی کیفی توان مالی در بند سوم مورد   -

 . تنداعتباری معتبر که نشانگر میزان سقف اعتبار اخذ شده هس مالیموسسات 

 پاسخ: منظور قراردادهایی که نشان میزان اعتبار مناقصه گر نزد بانک مربوطه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بخش هشتم:

ضمانت و خدمات پس از فروش خود را به طور  لهیوس نیما بد "ت که : سشده ا ارائهکننده  دیدر فرم مجوز تول -

 یارائه م د،ینما یم شنهادیکه شرکت فوق پ ییاقرارداد در خصوص کااله یعموم طیشرل 1-4کامل و طبق بند 

 .دیینموده و متن بند اشاره شده را ارائه بفرما یخصوص شفاف ساز نیاست در ا خواهشمند".  میینما

 و پایداري، کفایت، مسلول شرایط عمومی پیمان با عنوان تعهدهاي عمومی پیمانکار می باشد، که پیمانکار، 1-4: بند پاسخ:

کارها می باشد که این فرم هم اختصاصاً به تضمین و    مجموع و اجرا و ساخت روشهاي همۀ کارگاه، در لیاتعم همۀ ایمنی
 خدمات پس از فروش کاالي خریداري شده اختصاص خواهد داشت.

 

 

 

 


