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 گزارش شناخت پروژه

 )تجديد شده( ۴۰۶۰/۹۶مناقصه 

 » پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي دريوكوگاوا  PIMSسامانه اجراي « 

 
،عمليات نصب كه شامل انجام خريد كاالهاي موضوع مناقصه ، مصالح مورد نياز و كليه تمهيدات الزم  برق و ابزار دقيقحدود كار مشتمل بر انجام خدمات مهندسي ، تأمين كاال ، مصالح و تجهيزات ، انجام كارهاي 

 . جهت اجراي آن بر اساس شرح مندرج در اسناد مناقصه مي باشد 

 

 : عنوان مشخصات كلي ، اهداف كيفي و كمي پروژه  -۱

 

 .مي باشد ) Pc(ساخت و نصب در قالب پيمان خريد و اجرا ليسانس ها ،كه بطور كامل شامل خريد مصالح ، »  پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي در يوكوگاوا PIMS اجراي سامانه« عنوان پروژه 

بدين منظور پيمانكار موظف به تهيه و خريد سـامانه فـوق بـه     .را اجرايي نمايديوكوگاوا  PIMSسامانه  به منظور تحليل اطالعات، بهبود فرايندها و استفاده از تجارب پيشين،  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارددر واقع 

 .صورت گيرد رمامورد نياز در مكان هاي مختلف و مورد نياز درون پااليشگاه چهو شبكه همچنين اجرايي كردن كالينت هاي . همراه همه ليسانس هاي مورد نياز است

 .محقق مي گرددبا انجام اين پروژه اهداف زير 

 .صورت مي گيرد DCS اطالعات از ازيسامكان انتقال و ذخيره  •

 .رودنمي كه در اين فاصله زماني اطالعات آنالين از دست  امكان پذير مي گردد دوره ايي با سيكل قابل تغييرآوري اطالعات به صورت  جمع •

 .نياز نيست DCSها بر روي Trend تعريف تماميبه نحوي كه امكان  DCS كاهش بار شبكه •

نيز  Tag و يا مقدار مقرر هر) Opening( بررسي روند تغييرات مقدار باز بودن شيرها همچنين. بدست مي آيد Tag براي) گيري شده مقدار اندازه( MV به مقادير امكان دسترسي  Trend براي هر •

  .امكان پذير مي گرددها و محاسبات  براي تحليل

  .حاصل مي گردد DCS ها بر روي سيستم بوط به بسياري از پكيجاطالعات مرامكان جمع آوري  •

 .مقدور مي گرددآنالين صورت مهندسي پااليش به توسط گيري مناسب در حوادث فرايندي و پايش فرايندها،  تصميم امكان •

 .موجود امكان پذير مي گردد Soft sensor سامانهاستفاده از  •
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 :سازمان كارفرمايي  

 .شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، بعنوان كارفرما و اداره مهندسي پااليشگاه چهارم بعنوان دستگاه نظارت پروژه معرفي مي گردند مديريت پااليشگاه چهارم « 

 :سازمان پيمانكاري  تعهدات و حداقل

 .پيمانكار مي بايست داراي سابقه ي انجام كار مشابه با موضوع پيمان باشد 
 )سال �١نفر كارشناس ابزار دقيق و سخت افزار كامپيوتر با سابقه  �شامل حضور حداقل ( . ابطه با موضوع پيمان باشد ر در،  بايست داراي تخصص دانشگاهي و اجرايي الزمپيمانكار مي 

 . برسدبدون كمك مالي از طرف كارفرما ، درصد مبلغ كل موضوع پيمان  �٠بتواند به پيشرفت اجراي كار معادل حداقل توان مالي پيمانكار بايد بگونه اي باشد كه
 .  ان رسانده باشد سوابق عملكردي پيمانكار مي بايست بگونه اي باشد كه پيمان هاي گذشته خويش را با بهترين كيفيت و با روند اجرايي سريع و مناسب به پاي

 

 )مناقصه متناسب با تعهدات موضوع ( برنامه زماني كلي اوليه  -۲

 

 .اجرا گردد  متناسب با برنامه زماني كلي پروژه تقويمي است كه مي بايست)  روز240( ماه  8پروژه مدت زمان اجراي 

 

 :اطالعات تأمين مالي پروژه  -۳

 

 .تأمين مالي پروژه از محل اعتبارات سرمايه اي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي و منابع داخلي مي باشد 

 

 :ها و اطالعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه گر از نظر شرايط كار تبيين كند اسناد فني ، نقشه  -۴

 

 .مجتمع گاز پارس جنوبي واقع در عسلويه استان بوشهر مي باشد)  8و7،6فازهاي ( پااليشگاه چهارم محل اجراي پروژه 

 .و آتش نشاني اجرا مي گردد  NIBو   MCBدر محل ساختمان هاي غير صنعتي پااليشگاه چهارم و اين پروژه در قسمت 

 درجه سانتيگراد + 5:            حداقل دما 

 درجه سانتيگراد+ 48:         حداكثر دما 

 در حداكثر دما % 80:             رطوبت 

 گرمسير ، شوره زار ، گرد وغبار و آالينده هاي هيدروكربوري:         آلودگي 
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 :برنامه تداركاتي پروژه  -۵

 

 تأمين كاال ، مصالح  �

 عمليات اجرايي  �

 :تأمين كنندگان مجاز اقالم و مصالح مرتبط با پيمان

  .اداره مهندسي تهيه نمايدنه هاي ليست شده در ذيل با تاييد پيمانكار موظف است مصالح و نوع كاال هاي مصرفي پروژه را از نوع درجه يك از كارخا �

 :  و ابزاردقيق  تاسيسات برق �

 ��� ��آ� ��آ���وا   PIMS سامانه 1

 HP , DELL سرورها  2

 HP , DELL كامپيوتر ۳

 HP پرينتر ۴

 ساوه ، آريا و قزوين  : لوله هاي فوالدي برق  ۵

 تهران  PVCمشهد ، PVCسمنان ، PVC : برق  PVCلوله هاي ۶

 ،كيان) با تجهيزات مورد تاييد مشاور و كار فرما (ايران تابلو ، الكترو كوير ايران سيبوك، آذر فنون تابلو  ساخت شركت هاي پارس تابلو ، : تابلو هاي برق  ۷

  شهيد قندي يزد، كابل كرمان : البرز سيمكات ، خراسان ، يزد ، كابل تلفن  : كابل برق  8

 ) لگراند  ( : كليد پريز  9

 مرلن :  مينياتوريكليد  ۱۰

 آلمان ETI :فيوز هاي كاردي و فشنگي  11

 لگراند فرانسه :ترمينالهاي ريلي  12

 تله مكانيك ساخت و مونتاژ فرانسه :كنتاكتورها و بي متالها  13
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 ) :نظير بيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص ( قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه  -۶

  :مقررات ايمني 

 . پيمانكاران شركت ملي گاز ايران HSEشركت مجتمع گاز پارس جنوبي و دستورالعمل  HSEشامل مقررات مندرج در اسناد پيمان ، دستورالعمل 

  :مجوز اجرا و نصب بعد از بازرسي 
م نمايد تا مهندس ناظر مقيم بتواند ترتيبات الزم را جهت انجام بازرسي ها يا حضور در هنگام اجراي ساعت قبل از هر فعاليت ، نسبت به اخذ مجوز آغاز كار اقدا 24،  پيمانكار موظف است در طول عمليات اجرايي

 .فراهم نمايد ، كار 

 :روش ها و دستورالعمل هاي اجرايي 

 .مستندات اجرايي پروژه پااليشگاه چهارم مي باشد  وكليه ي عمليات اجرايي پروژه اعم ساخت و نصب مي بايست مطابق آخرين نسخه از مستندات منضم به پيمان 

 

  :بيمه كار و تأمين اجتماعي  
در رابطه با . بپردازد قانون تأمين اجتماعي به آن سازمان  38و كاركنان پيمانكاران فرعي را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نموده و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده   پيمانكار موظف است كه كاركنان خود

 : از هر صورت وضعيت بعنوان وديعه حق بيمه ، نزد كارفرما نگهداري خواهد شد و استرداد اين مبلغ منوط است به اينكه پيمانكار %  5  قانون تأمين اجتماعي 38اجراي ماده 

 :را پرداخت نموده است تحصيل و به نماينده كارفرما تسليم نمايد و يا اينكه  دقراردا برگ مفاصا حساب نهايي از سازمان تأمين اجتماعي مبني بر اينكه تمام حق بيمه موضوع �

 .بال اشكال اعالم شده باشد %  5 اتگواهينامه اي از سازمان تأمين اجتماعي ارئه دهد كه به موجب آن استرداد كسور �

مبلغ كل پيمان نمي باشد تا ارائه مفاصا حساب نهايي ، نزد كارفرما باقي خواهد ماند و پيمانكار %  5آخرين قسط قرارداد نيز كه كمتر از قانون تأمين اجتماعي ،  38مطابق ماده  ،مذكور در فوق %  5عالوه بر مبلغ 

 .نگهداري شده و آخرين صورتحساب قرارداد را نخواهد داشت %  5تا قبل از ارائه مفاصا حساب ، حق مطالبه ي 

 

  :ماليات 
خالل اجراي قرارداد، ماليات متعلقه را كه  ين مالياتي درمبالغ پرداختي به پيمانكار طبق قوانين مالياتي جاري درصدي را بعنوان علي الحساب ماليات تكليفي كسر نمي نمايد و در صورت تغيير قوانكارفرما از بابت 

  نموده و بحساب امور اقتصادي و دارائي محل واريز مينمايد در نتيجه اجراي قرارداد، به آن تعلق گيرد، از مبالغ قابل پرداخت به پيمانكار كسر

مذاكره  هيچگونهوطه مراجعه نمايد و كارفرما بباشد بايستي مستقيماً به اداره دارائي مر داشتههر گونه ادعا و يا اعتراضي نسبت به مبلغ ويا هر مورد ديگر در خصوص ماليات  پيمانكارتوجه به مراتب فوق الذكر ،  با

 .در اين زمينه با پيمانكار بعمل نخواهد آورد اي 

 .كارفرما نخواهد بود بعهدهباشد و مسئوليت انجام آن به هيچوجه  بعهده پيمانكار مي. اين قرارداد تعلق گيرد  به، درهر صورت ، كسر ماليات حقوق كاركنان پيمانكار و پرداخت هر گونه ماليات كه  است بديهي

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


