
  5057/97- 1مناقصه                                                                                                    گزارش شناخت

 

 1 صفحه                                                                               5057/97-1گزارش شناخت مناقصه 

 

  گزارش شناخت

  

  پااليشگاه پنجم با اليسنس جديد YOKOGAWA EXAQUANTUM PIMSروزرساني سيستم  هب
  

عمليـات   حدود كار مشتمل بر انجام خدمات مهندسي ، تامين كاال ، مصالح و تجهيزات ، انجـام كارهـاي  سيسـتم كنتـرل،     

نصب  كه شامل انجام خريد كاالهاي موضوع مناقصه ، مصالح مورد نياز و كليه تمهيدات الزم جهـت اجـراي آن بـر اسـاس     

  .شرح مندرج در اسناد مناقصه مي باشد 

  

 عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي پروژه -1

در  اسـت » پااليشگاه پـنجم   YOKOGAWA EXAQUANTUM PIMSروز رساني سيستم ه ب« پروژه  عنوان

  .قالب پيمان طبق دستورات دستگاه نظارت

پااليشـگاه پـنجم    YOKOGAWA EXAQUANTUM PIMSروز رساني سيستم ه ب هدف از اجراي اين پروژه

  .باشد مي مپنجپااليشگاه  براساس شرح مندرج در اسناد مناقصه در،  با اليسنس جديد

را ارتقـا داده و بـا اسـتفاده از     YOKOGAWA EXAQUANTUM PIMSپااليشگاه پنجم در نظـر دارد سيسـتم   

بدين منظـور  . اليسنس بروز از قابليتهاي اين نرم افزار بمنظور تحليل اطالعات و بهبود فرآيندها هر چه بيشتر استفاده كند 

  .االيشگاه مي باشد روز و همچنين پياده سازي اين سيستم در په پيمانكار موظف به تهيه سخت افزار الزم و اليسنس ب

  . با انجام اين پروزه اهداف زير محقق مي گردد 

  استيشن هاي سرور و كالينت حتي االمكان بر روي سيستم عامل بروز نصب مي گردد �

  شده و مطابق با نياز پااليشگاه تامين مي گردد ه روزاليسنس اين نرم افزار ب �

را افزايش داده و امكان از دست رفتن  PIMSپايداري سيستم  REDUNDANTايجاد سرور بصورت  �

 . اطالعات به حداقل مي رسد 

را در بر  PIMSامكان ايجاد كالينتهاي بيشتر در پااليشگاه فراهم ميگردد كه اين امر استفاده حداكثر از امكانات  �

 .دارد 

 بدون از سرويس خارج كردن آن محقق مي شود   PIMSگيري از سيستم   BACK UPامكان  �

 .قا سخت افزارهاي سرور و كالينت عملكرد سيستم و نرم افزار بهبود مي يابد با ارت �

 سازمان كارفرمايي -٢

دسـتگاه  عنـوان  ه بـ »  مپـنج پااليشگاه  تعميراتاداره « عنوان كارفرما و به  » شركت مجتمع گاز پارس جنوبي« 

  .گردند پروژه معرفي مي ترانظ

 )موضوع مناقصهمتناسب با تعهدات (برنامه زماني كلي اوليه  -3

  .گرددكلي پروژه اجرا  متناسب با برنامه زمانيد يمي بااست كه  ماه  6حداكثراجراي پروژه  مدت زمان

 اطالعات تأمين مالي پروژه -4

 .استبوده شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  هاي جاري بودجهاز محل  طرحاين رديف بودجه 

 .را براي مناقصه گر از نظر شرايط كار تبيين كنداسناد فني و نقشه ها و اطالعاتي كه وضعيت پروژه  -5
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  .استمجتمع گاز پارس جنوبي واقع در عسلويه استان بوشهر ) 10و  9فازهاي ( محل اجراي پروژه پااليشگاه پنجم 

  اجرا مي گردد  CCR, ADMIN اين پروژه در قسمت غير صنعتي پااليشگاه پنجم  و در محل ساختمان هاي

  درجه سانتيگراد + 10: حداقل دما 

  درجه سانتيگراد+50:حداكثر دما 

  در حداكثر دما % 80: رطوبت 

  گرمسيري، شوره زار، گرد و غبار و آاليند هاي هيدروكربوري : آلودگي 

  

  برنامه تداركاتي پروژه  -6

  تامين كاال ، مصالح  �

  عمليات اجرايي �

  حداقل تعهدات و سازمان پيمانكاري 

  .بايست داراي سابقه انجام كار مشابه با موضوع پيمان باشد  پيمانكار مي

  .زم در رابطه با موضوع پيمان باشد پيمانكار مي بايست داراي تخصص دانشگاهي و اجرايي ال

درصد مبلغ كل  60توان مالي پيمانكار بايد به گونه اي باشد كه بتواند به پيشرفت اجراي كار معادل حداقل 

  موضوع پيمان بدون كمك مالي از طرف كارفرما برسد 

  

 پيمانكار موظف است مصالح و نوع كاالهاي مصرفي را از نوع درجه يك و از كارخانه هاي ليست شده در ذيل را تهيه نمايـد 

.   

  فقط شركت يوكوگاوا PIMSسامانه   1

 DELL , HP  سرور ها   2

 DELL , HP  كامپيوتر هاي كالينت   3

 HP  پرينتر  4

 DLINK , CISCO   سوئيچ شبكه   5

  )نظير بيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص(قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه  - 7

ـ در اسـناد پيمـان، مقـررات مب    شامل مقررات منـدرج :  مقررات ايمني وزارت مسـكن و شهرسـازي،    12ث ح

  پيمانكاران شركت ملي گاز ايرانHSE  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي و دستورالعمل HSEدستورالعمل 

  

نسبت بـه اخـذ    ، ساعت قبل از آغاز هر فعاليت 24 ، پيمانكار موظف است در طول عمليات اجرايي :  اجرا مجوز

هـا يـا حضـور در     مجوز آغاز كار اقدام نمايد تا مهندس ناظر مقيم بتواند ترتيبات الزم را جهت انجام بازرسي

  .هنگام اجراي كار فراهم نمايد 
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هيچگونه منع قانوني و يا حراستي نسبت بـه انجـام فعاليـت در منطقـه     پيمانكار الزم است كه :يحراست مقررات

   .اليشگاههاي گازي  كشور را نداشته باشدپارس جنوبي يا پا

كليه عمليات اجرايي پروژه اعم از ساخت ، اجرا به ترتيب اولويت مطـابق  :  روش ها و دستورالعمل هاي اجرايي

هاي پااليشـگاه  ، استاندارد  مپنجم به پيمان ، مستندات اجرايي پروژه پااليشگاه ضمستندات منآخرين نسخه از 

  .عمل نمايد  پنجم

  .مي باشد سالك يدوره نگهداري پس از تحويل موقت  :گارانتي و خدمات پس از فروش

پيمانكار موظف است كه كاركنان خود و كاركنان پيمانكاران فرعي را نزد  : كار و  سازمان تامين اجتماعي بيمه

تـامين اجتمـاعي بـه آن    قانون  38سازمان تامين اجتماعي بيمه نموده و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 

از هرصورت وضعيت بعنـوان وديعـه   % 5قانون تامين اجتماعي،  38در رابطه با اجراي ماده  .سازمان بپردازد 

  :حق بيمه، نزد كارفرما نگهداري خواهد شد و استرداد اين مبلغ منوط است به اينكه پيمانكار 

ي بر اينكه تمام حـق بيمـه موضـوع قـرارداد را     برگ مفاصا حساب نهائي از سازمان تامين اجتماعي مبن - الف

  :پرداخت نموده است تحصيل و به نماينده كارفرما تسليم نمايد و يا اينكه 

مذكور به پيمانكـار  % 5گواهينامه اي از سازمان تامين اجتماعي ارائه دهد كه به موجب آن استرداد كسور  -  ب

  .بال اشكال اعالم شده باشد 

قانون تامين اجتماعي ، آخرين قسط قرارداد نيز كه كمتـر از   38كور در فوق ، مطابق ماده مذ% 5عالوه بر مبلغ 

مبلغ كل پيمان نميباشد تا ارائه مفاصا حساب نهائي، نزد كارفرما باقي خواهد ماند و پيمانكار تا قبل از ارائه % 5

  .خواهد داشتقرارداد را  ن ورتحسابنگهداري شده و آخرين ص% 5مفاصا حساب، حق مطالبه 

 


