
  ٤٠٨٣/٩٩ گزارش شناخت مناقصه

) پااليشگاه چهارم شركت ٨٠٠ SGT( ٨٠٠گازي زيمنس سري  توربين جهت دو دستگاه Bاي سطح بازرسي و تعميرات دوره

 مجتمع گاز پارس جنوبي

  

  عنوان ، مشخصات كلي ، اهداف كيفي وكمي پروژه

  

  خدمات كلي مورد نظر عبارتند از :
شركت   پااليشگاه چهارمكارفرما در شرح كلي خدماتيكه بايد توسط پيمانكار و كاركنانش براساس دستورالعملهاي نماينده 

  مجتمع گاز پارس جنوبي انجام پذيرد عبارتند از :
  موضوع قرارداد -1

 800گازي زيمنس سري  توربين جهت دو دستگاه Bاي سطح موضوع قرارداد عبارت از بازرسي و تعميرات دوره
)SGT 800همين فصل  4ه چهارم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي مطابق سرفصل هاي مندرج در بند ) پااليشگا

  باشد. (شرح تفضيلي پيمان) مي
پيمانكار موظف است كليه خدمات موضوع پيمان را بر اساس مفاد پيمان حاضر و مندرجات آن انجام دهد. پيمانكار 

 Bسطح  Bع كارگاه براي انجام بازرسي و تعميرات سطح ريزي و تجهيز بموقبه موجب اين قرارداد موظف به برنامه
) مستقر در محل پااليشگاه چهارم شركت مجتمع به ترتيب SGT 800( 800يك دستگاه توربين گازي زيمنس سري 

  زير به انجام مي باشد:
و شروع  روز تقويمي نسبت به تجهيز كارگاه 14به محض ابالغ پيمان، پيمانكار موظف است حداكثر ظرف مدت -1

بكار اقدام نمايد. قطعات يدكي اصلي و مصرفي و ابزار مخصوص توسط كارفرما در اختيار وي قرار داده خواهد شد. 
تهيه ابزار آالت عمومي مناسب و سالم كه در فرايند تعميرات توربين مورد نياز مي باشد به عهده و هزينه پيمانكار 

ي را از اين بابت به پيمانكار پرداخت نمي نمايد و پيمانكار بايتسي كليه مي باشد و كارفرما هيچگونه مبلغ جداگانه ا
  هزينه هاي مربوطه را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ دارد.  

تبصره: با ابالغ شروع به كار از طرف كارفرما، در صورت عدم اعالم آمادگي، استنكاف و يا تاخير در شروع 
شرايط خصوصي پيمان (اخطارها و جرائم)  14روز تقويمي)، مطابق بند  14تعميرات از طرف پيمانكار (ظرف حداكثر 

تواند ادعايي داشته رفتار خواهد شد و در اين خصوص تشخيص كارفرما مالك است و پيمانكار از اين بابت نمي
  باشد.

  تعاريف و اصطالحات -2
   Bاي سطح :بازرسي و تعميرات دوره -1-2
و تعميرات است كه در اين سطح از بازرسي و بنابر دستورالعمل سازنده اصلي و يا  هاي بازرسيشامل كليه فعاليت 

  بنابر صالحديد كارفرما بر روي توربين بايستي انجام گيرد.
  سازنده اصلي:  -2-2

) SIEMENSباشد، كه در اينجا شركت  زيمنس (مي SGT 800هاي زيمنس منظور از سازنده اصلي، سازنده توربين
  اشد.بمدنظر مي

  بندي:برنامه زمان  -3-2
منظور از برنامه زمانبندي، جدول زمان بندي شروع و خاتمه، تقدم و تاخر و برنامه تفضيلي انجام  فعاليت هاي 

  مختلف موضوع پيمان مي باشد.
  نظارت -3

ين شده از طرف نظارت بر كليه خدمات پيمانكار طبق مفاد اين پيمان به عهده ناظر كارفرما و يا موسسه بازرسي تعي
باشد. كارفرما در هر مقطع مجاز خواهد بود موارد مورد نظر خود را بازرسي نمايد. بازرسي و نظارت وي مي

  كارفرما رافع مسئوليت هاي پيمانكار در قبال تعهدات وي طبق مفاد پيمان نمي باشد.
  
  ايشرح خدمات بازرسي و تعميرات دوره -4
  Bسطح اي بازرسي و تعميرات دوره 1-4

هاي هر توربين و راه اندازي مجدد آنرا مطابق با اسناد سازنده در سرفصل Bپيمانكار موظف است تعميرات سطح 
  زير بانجام رسانده و تاييديه كارفرما را اخذ نمايد.



   توربين توقف از قبل برداري داده  •
   ها داده آناليز  •
    blow in-doors و ورودي هواي هايقسمت از چشمي بازرسي  •
    كمپرسور جلويي مراحل از چشمي  و بورسكوپي بازرسي  •
   نياز صورت در الزم وتعميرات كمپرسور هايپره از بورسكوپي بازرسي  •
     turbine casingو   outer and inner cone   ،diffuser casingبرداشتن و كردن جدا  •
  Turbine Guide Vane 1 و توربين ماژول سازي پياده  •
  combustion chamberو   coneها،   burner  سازي پياده و جداكردن  •
  توربين بيرينگ مونتاژ و بازرسي دمونتاژ،  •
هاي جدا شده و ارائه  burner) و Combustion Chamber( احتراق اتاق الزم هايتست انجام و بازرسي  •

  گزارش جهت تاييد و تعويض آن با نمونه نو
  ) Turbine Blade Stage1هاي متحرك رديف اول توربين( هپر بازرسي و دمونتاژ  •
  )Turbine Guide Vane 1( توربين اول رديف نازل بازرسي و دمونتاژ  •
  ) Turbine Guide Vane 2( توربين دوم رديف نازل بازرسي و دمونتاژ  •
ش مربوطه و اخذ گزار ارائه و توربين 3 و 2 رديف متحرك هايپره و توربين سوم رديف نازل بازرسي  •

  تاييديه كارفرما
  آنها صحيح عملكرد از اطمينان و كمكي تجهيزات و ها گيربكس ها، كوپلينگ از بازرسي  •
  نياز صورت در احتراق اتاق نصب از قبل كاليبراسيون و تست انجام  •
  combustion chamberو   coneها ،   burner نصب و مونتاژ  •
  ) Turbine Blade Stage 1رديف اول توربين(  متحرك هايپره نصب و مونتاژ  •
  ) Turbine Guide Vane 1 & 2( توربين دوم و اول رديف نازل مونتاژ  •
    Turbine Guide Vane 1  و توربين ماژول نصب و كردن اسمبل دوباره  •
     turbine casingو   outer and inner cone   ،diffuser casingنصب و مونتاژ  •
  هاي الزم برروي ژنراتور و گيربكس بار و انجام تعميرات الزمگيريها و اندازهزرسيبا انجام  •
  توربين دقيق ابزار و برق تجهيزات الزم هايتست و هابازرسي انجام  •
   نصب از بعد هاتلرانس تمامي و محوريهم كردن چك  •
  )shutdowns(هادان شات و هاآالرم تمامي كردن چك  •
  مينان از تميز بودن هواي ورودي قبل از استارتاط و كردن چك  •
   كنترلي هايسيستم تمامي كردن چك  •
  ... و ارتعاش دما، پارامترهاي گيرياندازه و توربين اندازيراه  •
  موقت تحويل  •

اندازي توربين، پيمانكار موظف است آنرا بانجام برساند : در صورت نياز به باالنس در محل پس از راه1تذكر 
چگونه هزينه جداگانه اي از اين بابت به پيمانكار پرداخت نخواهد شد و پيمانكار موظف است تمامي هزينه هاي هي

روز به منظور انجام باالنس در محل به حداكثر  7مربوطه را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ دارد. حداكثر به مدت 
  د.مدت زمان مقرر بازرسي و تعميرات هر توربين افزوده خواهد ش

:  انجام هر مورد تعميراتي ديگري كه مطابق با اسناد سازنده بوده و يا تعميرات جزئي كه در دستورالعمل هاي 2تذكر 
سازنده يا كارفرما پيش بيني نشده است، در زمان انجام بازرسي و تعميرات پيش بيايد رفع و رجوع آن بر عهده و 

  اين بابت به پيمانكار پرداخت نخواهد شد. هزينه پيمانكار مي باشد و هزينه جداگانه اي از
  راه اندازي و تست توربين-  2-4

اندازي توربين و اندازه گيري كليه فاكتورها نظير ارتعاشات و دما پس از انجام تمامي مقدمات، پيمانكار اقدام به راه
ت كرده و جهت اخذ تاييديه به هاي مربوط ثبنموده، مقادير جديد را با مقادير اوريجينال و قبلي مقايسه، در فرم

  كارفرما ارائه دهد.
  تحويل موقت  3-4

اندازي به كارفرما اعالم آيند تعميرات هر دستگاه، پيمانكار به طور مكتوب آمادگي خود را جهت راهپس از اتمام فر
د نمود. در صورت اندازي توربين خواهنمايد. سپس در حضور دستگاه نظارت و نماينده پيمانكار، اقدام به راهمي

 72اندازي پيمانكار موظف به رفع آن به هزينه خود مي باشد. توربين بايد به مدت بروز هرگونه اشكال در حين راه



برداري در بارهاي مختلف توسط ساعت كار مداوم و تحت نظارت كارفرما مورد بررسي  قرار گرفته و تست بهره
، تمامي پارامتر هاي كاركرد توربين از قبيل بار، دما، ارتعاش و ... ثبت شود. پيمانكار و با نظارت كارفرما انجام گرفته

اي تحويل موقت صورت خواهد پذيرفت. چنانچه نقايص و در صورت نرمال بودن شرايط، با تنظيم صورت جلسه
ن تجهيز براي داشتهاي صورت گرفته پيش بيايد كه مانع از در مدار نگهمعايب جزئي در راه اندازي و نتيجه تست

مدت طوالني نباشد (در اين مورد تشخيص كارفرما مالك عمل واقع خواهد شد)، در صورت جلسه تحويل موقت قيد 
گرديده و براي رفع آنها مدت زمان مشخصي (با توافق طرفين)  تعيين خواهد گرديد. در طول مدت زمان ياد شده 

يوب و راهكارهاي رفع و رجوع آنها با هماهنگي با كارفرما پيمانكار موظف خواهد بود ضمن بررسي و ريشه يابي ع
و ارائه برنامه زمان بندي مورد تائيد كارفرما نسبت به رفع عيوب اقدام نمايد. الزم به ذكر است كه در مواقعي ممكن 

ر است بنابر شرايط عملياتي امكان توقف توربين به منظور رفع عيوب باقيمانده در فرجه زماني مشخص شده د
صورتجلسه تحويل موقت ميسر نگردد، در چنين مواردي پيمانكار بايستي با هماهنگي الزم با كارفرما در زمان 
مناسبي براي رفع عيوب و انجام تعهدات خود اقدام نمايد، حتي اگر در خارج از دوره گارانتي پيمانكار ميسر شود. در 

  كت سازنده اصلي مد نظر قرار خواهد گرفت. تمام موارد تست و راه اندازي،  استانداردهاي فني شر
  .گردد امضاء و تكميل موقت تحويل زمان در بايست¬مي 1: فرم صورتجلسه تحويل موقت مطابق پيوست 1تذكر

  برنامه زمان بندي و گزارشها: 4-4
روز (تقويمي) قبل توسط كارفرما به پيمانكار ابالغ  14 براي انجام تعميرات و بازرسي تاريخ دقيق واگذاري توربين

خواهد شد. پيمانكار موظف است طي مدت مذكور ضمن ارائه برنامه زمان بندي تفضيلي و اخذ تائيديه كارفرما نسبت 
  به تجهيز كارگاه و شروع بكار اقدام نمايد.

بندي تفصيلي انجام كار، گزارش اي توربين، پيمانكار بايد مطابق با برنامه زمانول مدت انجام بازرسي دورهدر ط-1
هاي انجام شده و درصد پيشرفت فيزيكي كار و علت و علل تاخيرات احتمالي و برنامه خود جهت جبران فعاليت

  هد.تاخيرات حادث شده  را بصورت روزانه تهيه و به كارفرما ارائه د
  هاي روزانه و مجموع كل درصد كارهاي انجام شده طبق برنامه و واقعيارائه گزارش فعاليت-2
  جدول كاري روز آينده .-3
  شرح هرگونه تاخير، علت و زمان جبران آن به صورت روزانه.-4
نظور جلوگيري از هاي مناسب به كارفرما در زمان مناسب به ماعالم موانع موجود در پيشرفت كار و ارائه راه حل-5

  اتالف وقت و هزينه.
گيري و مقايسه آنها با مقادير سازنده،  هاي ثبت اندازههمراه فرمگزارش نهايي و كلي كارهاي تعميراتي توربين به-6

هاي الزم در دو نسخه. نامهقطعات مصرف شده، علت و علل خرابي غير معمول قطعات ( در صورت وجود) و ضمانت
  عيت هاي پيمانكار منوط به ارائه گزارشات فوق مي باشد.پرداخت صورت وض

پيمانكار موظف است نياز هاي خود به ابزار آالت و قطعات و ماشين آالتي كه طبق مفاد اين پيمان تهيه و تامين -7
 ساعت قبل بصورت كتبي به كارفرما اعالم نمايد. در غير اينصورت تمامي 48آنها بر عهده كارفرما بوده، حداقل 

  تاخيرات ناشي از اين بابت بر عهده پيمانكار خواهد بود.
  تامين اقالم يدكي و مصرفي -5
  تامين اقالم يدكي مورد نياز به عهده و هزينه كارفرما مي باشد.  

تبصره: مواد مصرفي جهت تميز كاري، آنتي سيز، حالل شيميايي، كلينر، روانكارها ( به غير از روغن روانكار 
كويل، شيمز براي انجام هم محوري، مواد مصرفي جهت انجام تست هاي غير مخرب كه در حين توربين)، هلي 

بازرسي و تعميرات استفاده مي شود به عهده و هزينه پيمانكار است و هيچ هزينه جداگانه اي از اين بابت به پيمانكار 
  شنهادي خود لحاظ نمايد.پرداخت نمي شود و پيمانكار بايستي كليه هزينه هاي مربوطه را در قيمت پي

  تعهدات پيمانكار -6
در صورت وارد نمودن هرگونه خسارت به اموال كارفرما توسط پيمانكار يا عوامل وي، پيمانكار موظف به  -1-6

جايگزيني عين قطعه يا جبران معادل ريالي/ارزي قيمت روز آن خواهد بود. در غير اين صورت دستگاه نظارت 
ابر قيمت روز قطعه  را از محل صورت وضعيت ها يا ضمانت انجام تعهدات وي كسر و ضبط تواند يك و نيم برمي

  نمايد. الزم به ذكر است نرخ ارز به قيمت روز بازار آزاد محاسبه خواهد شد.
هاي سازنده اصلي پيمانكار مسئوليت كامل حسن انجام كليه خدمات  موضوع قرارداد را براساس دستورالعمل -2-6

ه نظارت بر عهده دارد و نظارتي كه از طرف دستگاه نظارت و يا نماينده/نمايندگان وي در حين اجراي كارها و دستگا
  كاهد.شود به هيچ وجه از ميزان اين مسئوليت نمياعمال مي



باشد بطوريكه نفرات پيمانكار از پيمانكار موظف به تجهيز كارگاه در پااليشگاه محل استقرار توربين مي -3-6
  كانات مناسب محيط كار برخوردار باشند. ام
در صورتي كه در خالل تعميرات دوره اي يا اضطراري مواردي اضافه بر موارد مندرج در شرح پيمان مورد  -4-6

هاي مربوطه پس از اخذ نياز واقع گردد، پيمانكار پس از اخذ موافقت كارفرما موظف به انجام آنها بوده و هزينه
هاي پيشنهادي پيمانكار (در صورتيكه براي خدمات يا قطعات مورد نظر در دفترچه ساس قيمتمجوزهاي الزم بر ا

پيمان فيمابين نرخي وجود داشته باشد) يا بر اساس قيمتهاي توافقي (در صورتيكه در دفترچه پيمان فيمابين نرخي 
  براي موارد مذكور وجود نداشته باشد) قابل پرداخت خواهد بود. 

ار موظف است دفتر و محل استقرار دايم در منطقه گاز پارس جنوبي تا مدت زمان پيمان داير نمايد و پيمانك -5 -6
  حضور مدير پيمان و همچنين كادر اداري و پشتيباني و فني در اين مدت زمان در منطقه مذكور الزامي است

  ماشين آالت و ابزارآالت مورد نياز -7
باشد. ابزار آالت مخصوص د نياز براي اجراي كار برعهده و هزينه پيمانكار ميتهيه كليه ابزارآالت عمومي مور -1-7

توربين توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار خواهد گرفت. پيمانكار موظف است ضمن حفاظت از ابزار آالت مذكور 
  در پايان كار آنها را صحيح و سالم به كارفرما عودت نمايد.

هاي رگاهي مورد نياز نظير سوراخكاري، برشكاري، قالويز زني، جوشكاري و ترميم تركهاي كاانجام فعاليت -2-7
را در قيمتهاي هاي احتمالي آن بايست هزينهروي پوسته كمپرسور و توربين بر عهده پيمانكار است. پيمانكار مي

  پيشنهادي خود لحاظ دارد.
بايست ضمن باشد. پيمانكار ميو هزينه پيمانكار مي تهيه تجهيزات و لوازم جوشكاري و انجام آن بر عهده -3-7

بيني و تدارك آن، در خصوص مواردي كه نياز به دستورالعمل خاص دارد، پيش از انجام كار، پيش
  ) مربوطه را جهت تأييد به كارفرما ارايه نمايد.  WPSدستورالعمل(

باشد و هيچگونه ا به عهده و هزينه پيمانكار ميتهيه پالت و نگهدارنده جهت قطعات بازشده و حمل و نقل آنه -4-7
  اي از اين بايت به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.وجه جداگانه

اقالم، تجهيزات و متريال مورد نياز جهت بستن و بازكردن داربست، برداشتن و نصب مجدد عايق بر عهده و  -5-7
  هزينه كارفرما است.

  
  دوره تضمين و گارانتي: -8

گردد خدمات بازرسي و تعميرات توربين را با استفاده از نيروهاي متخصص و مجرب و تجهيزات متعهد ميپيمانكار 

دهد، عاري از عيب و نقص تحويل نمايد. هاي سازنده اصلي انجام ميالزم كه بر اساس مفاد پيمان و دستورالعمل

كارايي مطابق با مستندات سازنده اصلي را  نمايد كه هر توربين بازرسي و تعمير شده، كاركرد وهمچنين تضمين مي

ساعت  8000هاي گازي مورد تعمير را به ميزان باشد. پيمانكار به موجب اين قرارداد كارايي و كاركرد توربيندارا مي

ماه پس از تحويل موقت به كارفرما (هركدام زودتر سپري شود) تضمين مي نمايد. در  18) و يا EOHكاركرد معادل (

ساعت پس  72روز اشكال با اطالع كتبي كارفرما، پيمانكار موظف است در اسرع وقت و حداكثر ظرف مدت صورت ب

هاي مربوط اعم از از ابالغ كارفرما، در محل استقرار دستگاه، بررسي و اقدام به رفع نقص نمايد. بديهي است هزينه

ز ابالغ كتبي كارفرما، پيمانكار در مهلت مقرر نسبت حمل و نقل و تعميرات به عهدة پيمانكار خواهد بود. چنانچه پس ا

به رفع عيب و نقص دستگاه تعمير شده اقدام ننمايد، كارفرما راسأ به هر ترتيب كه الزم بداند نسبت به تعمير دستگاه 

وده و در هاي باال سري از محل مطالبات پيمانكار كسر نمهزينه %25هاي آن را به اضافه  مزبور اقدام نموده و هزينه

ها ها را ننمايد كارفرما به هر ترتيب كه الزم بداند نسبت به جبران خسارتصورتي كه آنها تكافوي جبران هزينه

نامه انجام تعهدات پيمانكار تا پايان دوره تضمين نزد كارفرما نگهداري و در دارد. ضمانتاقدامات الزم را معمول مي

    ارت آزاد خواهد شد.پايان دوره مذكور با تاييد دستگاه نظ

  

  

  

  



  

  برنامه زماني كلي اوليه 
  

  مي باشد. از زمان ابالغ شروع بكار نافذو تاريخ شروع آن  ميباشد شمسي  ماه ٥ قرارداد مدت

  

  اطالعات تامين مالي پروژه

   

اساس تاييد صورت  بر و به تناسب پيشرفت كار و هاي جاري مصوب كارفرما تامينبودجه محل از روش جاري و مربوطه از اعتبار

  وضعيتها مطابق با مفاد قرارداد پرداخت خواهد شد .

  

  

  ص ومقررات اختصاصي پروژه قوانين خا

  
 قوانين بيمه وتامين اجتماعي  

 قانون مالياتي  

  ماليات برارزش افزوده  

 دستورالعملHSE وايمني كارفرما  

  مقررات ايمني وزيست محيطي  

 قوانين مربوط به مناطق ويژه اقتصادي 


