
نتیجه گزارشموارد خواسته شدهشماره

عنوان ، مشخصات كلي ، اهداف كيفي و كمي پروژه 1

آیتم اول شامل .  آیتم مي باشد2این تقاضا شامل .  تهيه و تامين سنسورهای تشخيص گاز متان جهت نصب درسایت پاالیشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبي مي باشد9800037هدف از تقاضای 

:بامشخصات زیر مي باشد (IRGD) عدد سنسور تشخيص گاز متان500خرید

Honeywell Analytics     

XNX  MPD IR  cartridge 0-100% LE L  methane

Part Number: MPD-AMIV1

ATE X /IE CE X  (M25)

With Weather proof cap for MPD

Part Number: 02000-A-1640

Date of Manufacturing and calibration: 2019 and more  

 سال از تاریخ نصب در سایت پاالیشگاه 2با مشخصات ذكر شده، دارای گارانتي تعویض به مدت  (IRGD) عدد سنسور تشخيص گاز متان 500با توجه به متن تقاضا، برنده نهایي مناقصه مي بایست تعداد 

همچنين درآیتم دوم یک عدد آداپتور جهت .  با مشخصات ذكر شده باال را تهيه نمایدWeather proof cap عدد 500 معتبر و همچنين certificateدهم مجتمع گاز پارس جنوبي به همراه 

:كاليبراسيون این سنسورها با مشخصات زیر نيز مي بایست تامين گردد

Honeywell Analytics

Calibration gas  flow adaptor for MPD

Part Number: 1226A0411

 مربوطه، قبل از ارسال كل اقالم مي بایست توسط فروشنده تهيه و در سایت پاالیشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبي، نصب گردد CAPعدد 3 عدد از این سنسورها به همراه 3الزم به ذكر است كه تعداد 

نمونه ها مي .  هفته به اطالع فروشنده خواهد رسيد 2مزید اطالع نتایج تست عملکردی نمونه ها حداكثر ظرف .  نيز مي بایست  توسط فروشنده صورت پذیرد ( عدد3)الزم به ذكر است نصب  نمونه ها.

عالوه بر آن . مطابقت داشته باشد    ( درجه سانتي گراد، وجود گرد غبار متراكم و بارندگي های سيل آسا50 درصد، دمای باالی90از قبيل رطوبت باالی )بایست با شریط محيطي و آب وهوایي منطقه 

. تایيد نهایي اقالم منوط به تایيد كارشناسان فني مجتمع گاز پارس جنوبي مي باشد .   ، داشته باشدXNX مدل Honeywellسنسور فوق الذكر باید تطبيق كامل با ترانسميتر ,

(19فاز ) پاالیشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبيسازمان كارفرمایي 2

. عقد قرارداد با برنده مناقصه، پایان مي یابد4/2/1399 شروع و در تاریخ 17/10/1398زمان بندی این تقاضا با توجه به برنامه جدید ارائه شده از طرف اداره بازرگاني وكاال، از تاریخ برنامه زماني كلي اوليه3

.بودجه این پروژه براساس مستندات مالي پاالیشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبي تامين شده استاطالعات تامين مالي پروژه4

تمامي اطالعات فني الزم  در شرح تقاضا قيد شده است  اسناد فني، نقشه ها و اطالعات وضعيت پروژه 5

9800037گزارش شناخت جهت تقاضای 


