
   1820/99 شماره گزارش شناخت مناقصه

 
  : اهداف كيفي وكمي پروژه ،مشخصات كلي ،عنوان

حمل و تخليه و تزريق مواد  ،انجام آزمايشات ،برداري هاي صنعتي و غيرصنعتي و نمونه تنظيفات محوطه برداري، بهره انجام عمليات

  شيميايي پااليشگاه دوم

   آزمايشاتعمليات نمونه برداري و انجام  :بخش اول
شات را انجـام و يـا بـر انجـام     آزمايگيري و  بايست نمونه مي آزمايشگاه گير و كارشناس آزمايشگاه زير نظر سرپرست مستقيم شيفت نمونه

  و صحيح آن نظارت مستقيم داشته باشند. دقيق

 گيري و انجام آزمايشات آب و پساب از واحدهاي نمونه -۱

Sea water intake, sea water (before and after NaS2O5 injection), 

Potable water, Plant water, Waste Water Treatment, Steam Generation, Saturated 

Steam, Desalination, Demineralization, Cooling water, Fire Water, SRU Boilers, 

Return Condensate, Restaurant  
  دهايگيري و انجام آزمايشات گاز از واح نمونه -٢

Slug Catcher, Sour Gas, Gas Sweetening, Dehydration, Dew Pointing, Fuel Gas, 

Instrument Air, Nitrogen, SRU, LPG Treatment, Propane, Export Gas (PPC and 

IGAT), Export Gas Compressors 

  گيري و انجام آزمايشات آمين از واحدهاي  نمونه -۳

Gas Sweetening, Chemical Storage  
  گيري و انجام آزمايشات گاليكول از واحدهاي نمونه -٤

Slug Catcher, Condensate Stabilization, MEG regeneration, Dehydration, Chemical 

Storage  

  گيري و انجام آزمايشات ميعانات گازي از واحدهاي نمونه -٥

Slug Catcher, Condensate Stabilization 

  هاي  زمايشات گوگرد از واحدگيري و انجام آ نمونه -٦

SRU, Sulfur Granulation 

  گيري و انجام آزمايشات آب ترش از واحدهاي نمونه -٧

Slug Catcher, Condensate Stabilization, MEG regeneration, Gas Sweetening, 

Dehydration, Dew Pointing, and Sour Water Stripper  
  واحدهاي گيري و انجام آزمايشات سود از نمونه -٨

LPG Treatment, Demineralization, Waste Water Treatment 

 گيري و انجام آزمايشات غير عرف از نقاط مختلف پااليشگاه برحسب ضرورت و درخواست متقاضي  نمونه -٩

رت و برحسب گيري از رسوبات و انجام آزمايشات مختلف پااليشگاه در زمان تعميرات اساسي و تعميرات داخلي بنا به ضرو نمونه -١٠

 .  درخواست متقاضي

  گيري از تانكرهاي مواد شيميايي مصرفي پااليشگاه و انجام آزمايشات ذيربط، در زمان ورود و تخليه به مخازن مربوطه نمونه -١١

 گيري و انجام آزمايشات مربوط به آبگير پارس ـ آب دريا بنا به درخواست متقاضي و بر حسب نياز  نمونه -١٢

جهت صادرات در زمان  DSOهاي ذخيره ميعانات گازي و تانک  تانك ،مواد شيميايي مصرفي پااليشگاه گيري از مخازن نمونه -١٣

 استفاده و بارگيري كشتي و انجام آزمايشات ذيربط.

   گيري از مواد شيميايي در مواقع اسيد شوئي و انجام آزمايشات ذيربط. نمونه -١٤

  

  



  اتيو كمك به نفرات بهره برداري در طول عمل تخليه و تزريق مواد شيميايي ،حملعمليات :  بخش دوم

  از قبيل:  )واحدهاي پااليش و آب و برق و بخار(برداري  هاي بهره حمل و تخليه مواد شيميايي مورد استفاده در واحد •

MDEA - MEG – Anti Foam – REHOFIX – Corrosion Inhibitor # 1 - Corrosion Inhibitor # -2 

Dimulsifier –PH Control – Methanol – Aquisulf – Caustic – LCPS 30 – Anti Scale – Tri 

sodium phosphate – Oxygen Scavenger – Morpholine – Biocid –Chloridric Acid – Sodium 

Bisulphate – Calcium Choloride– Sodium Bicarbonate – Floatation Agent – Sodium 

Hypochlorde – Sulfuric Acid – Caustic Soda – Methanol   &... 

  ماهيانه و ساليانه طبق نظر مسئول محوطه ،هفتگي ،روزانه صورته ب

 هاي گازي.  توربين CO2هاي نيتروژن و  نقل كپسول و حمل •

 تخليه بشكه از داخل كانتينرهاي مواد شيميائي و قرار دادن آن در واحدهاي مربوطه. •

 هاي مواد شيميائي به تناوب زماني (طبق جدول زماني کارفرما) و تخليه كيسه جابجائي •

 ها در واحدهاي مربوطه. هاي مواد شيميايي از روي تريلر و قرار دادن آن كيسه / تخليه بشكه •

 حمل، تخليه و شارژ مواد شيميائي مورد استفاده در واحدهاي پااليش در هر زمان طبق نظر مسئول محوطه پااليش. •

 داخل بشکه و حمل و بارگيري آن به تريلر، کاميون يا هر وسيله ديگره ب .…,DSO, Spent Caustic, Oily Waterانتقال  •

 . عات آنيبندي شده و ضا ري گوگرد دانهيبارگ •

 ات مانند: يفه هنگام عملين انجام وظيبرداري در ح کمک به نفرات بهره •

  حمل شيلنگ و اتصاالت -  

  بردار هاي مربوطه تحت نظر نفر بهره اتصاالت در محلاتصال شيلنگ و  -    

   هاي صنعتي و غيرصنعتي پااليشگاه دوم محوطه تنظيفاتانجام عمليات :  سومبخش 

 صنعتي و اطراف فنس خارج از پااليشگاه.  ها در منطقه صنعتي و غير ها وحوضچه جوي ،ها اليروبي كليه كانال تميز كردن و ،تخليه -۱

 ايمني. و عالئم راهنمايي و رانندگي و اشعار  outdoorهاي تلفن ،ها ريل  نظافت كليه گارد  -۲

 و اطراف فنس خارج از پااليشگاه.صنعتي  در منطقه صنعتي و غيرهاي اصلي و فرعي  ها و جاده تميز كردن كليه خيابان -۳

شي و شستشوي محوطه زير نظر ك هاي موجود، جارو آوري ضايعات و زباله هاي صنعتي شامل جمع نظافت سطح زمين كليه واحد -۴

 مسئولين محوطه.

  هاي مواد شيميايي. تميز نمودن محوطه تخليه و پكيج -۵

  آوري و تفكيك كليه پسماندهاي صنعتي و غيرصنعتي در نواحي صنعتي. جمع -۶

  آوري ضايعات پااليشگاه دوم. كننده ضايعات به منطقه موقت جمع انتقال پسماندهاي صنعتي از واحدهاي توليد -۷

 هاي اپراتوري در محوطه صنعتي. صنعتي و كانكس غير هاي صنعتي و نظافت ساختمان -۸

 صنعتي.  محوطه غير هاي صنعتي در هاي بهداشتي در محوطه صنعتي وساختمان تخليه سرويس -۹

تقر در شمال هاي صنعتي مس سيسات موجود در ايستگاه دفع (محل دفع موقت زبالهأبرداري از ت ونقل و بهره حمل ،آوري، تفكيك جمع -۱۰

 ) مربوط به كليه ضايعات صنعتي و ويژه پااليشگاه دوم.۳و۲شرقي فازهاي 

  

  

  

  

  

  

  

  



    : اجراييسازمان 

  عنوان شغل  رديف
گروه 

  شغلي
  وضعيت كاري

  تعداد

مشمول حقوق و  نفرات 

  دستمزد

  ۱  روزكار  ۱۴  سرپرست تنظيفات صنعتي  ۱

۲  
كار تنظيفات صنعتي، حمل، تخليه و تزريق مواد استاد

  شيميايي
  ۴  روزكار ۱۲

 ۳۰  روزكار ۴  كارگر ساده  ۳

  ۱  روزكار ۱۵  كارشناس مديريت ضايعات صنعتي  ۴

 ۰ نوبتكار  ۱۵  كارشناس آزمايشگاه   ۵

  ۳ نوبتكار   ۱۳  بردار آزمايشگاه نمونه  ۶

  ۱۲  روزكار  ۷  بردار كمك بهره  ۷

  ۱۰  نوبتكار  ۱۵  برداري نوبتكار بهره  ۸

  ۲  روزكار  HSE(  ۱۲نماينده ايمني (  ۹

  ۶۳  جمع كل نفرات:
  

  : برنامه زماني كلي اوليه

  .باشد مي از زمان ابالغ شروع به كار توسط كارفرما دو سال شمسي قرارداد مدت

  : مالي پروژهاطالعات تامين 

ييـد صـورت   أبراسـاس ت  و بـه تناسـب پيشـرفت كـار     مين  وأهاي جاري مصوب كارفرما ت بودجه ازمحل روش جاري  و مربوطه از اعتبار

 . ها مطابق با مفاد قرارداد پرداخت خواهد شد وضعيت

  :اطالعات وضعيت پروژه ها و ، نقشهاسناد فني

  .ندارد

  :مه تداركاتي پروژهانرب

  الف: البسه و وسايل ايمني مورد نياز

. عـالوه بـر آن بـه     باشد پيمانكاران منضم به كتابچه پيمان مي HSEپيمانكار موظف به تهيه تجهيزات ايمني مطابق با دستورالعمل ايمني و 

ت در صـورتي كـه تجهيـزات يـاد     باشد الزم به ذكر اس حداقل) بر اساس جدول ذيل الزامي ميمين (أص كار اين گروه از نفرات تدليل نوع خا

  : باشد ها مي شده در اثر كار غير قابل استفاده شوند پيمانكار موظف به جايگزيني آن

  تعداد  شرح

  لباس فرم(شامل پيراهن و شلوارپارچه اي مرغوب)

:مسؤل  دست در سال(براي كاركنان شامل 2هر نفر 

برداران،  گروه تنظيفات صنعتي، استادكاران، نمونه

كارشناس آزمايشگاه، نمايندگان ايمني، كارشناس 

  مديريت ضايعات و سرپرستان شيفت)

  عدد در سال 2هر نفر   كاورال (لباس كار)

  عدد در سال 1هر نفر   )Earmuffكاله ايمني مجهز به گوشي محافظ(ضد صدا 

 HSEكفش ايمني داراي مارك استاندارد و با تأييد واحد 

  پااليشگاه

  در سالجفت  1هر نفر 

  دست در ماه 150  لباس يكبار مصرف(براي نفرات شاغل در واحد گوگرد)

  عدد در ماه 150  ماسك فيلتر دار(براي نفرات شاغل در واحد گوگرد)



  عدد در سال 36حداقل   ماسك ساده (ضد گرد و غبار) قابل شستشو

  سال% تعداد كل نفرات يك عدد در 80  دقيقه اي) - 15ماسك فرار فيلتر دار (

  عدد در سال 1هر نفر   عينك ايمني (ضد اشعه مضر آفتاب)

عينك مخصوص گرد و غبار(براي نفرات شاغل در واحد 

  گوگرد)

  عدد در سال 72

  عدد ماهيانه 120  دستكش نخي خالدار

  عدد ماهيانه 120  دستكش برزنتي

  عدد ماهيانه 260  دستكش ساده و پالستيكي مخصوص مواد شيميايي

  تعداد كل نفرات يك دست در سال  بارانياوركت 

  % تعداد كل نفرات يك دست در سال80  چكمه ايمني

  % تعداد كل نفرات يك عدد در سالEarmuff(  80گوشي(

  % تعداد كل نفرات يك دست در سال50  لباس ضد اسيد

  جفت در سال 5هر نفر   )Earplugگوشي يك بارمصرف از نوع اسفنجي(

  در سال عدد 20  پيش بند چرمي

  % نفرات آزمايشگاه20دو دست در سال براي   روپوش آزمايشگاه

  ب: تجهيزات مورد نياز:

پيمانكار موظف است كليه وسايل و تجهيزات مورد نياز نفرات خود را جهت انجام كار در هر يك از بخش هاي ذيـل و اسـتقرار در محـل    

  .تامين نمايد

  عمليات نمونه برداري و انجام آزمايشات  بخش اول: 

كشي داخلي مورد تاييد اداره ايمني كارفرما به همراه كليه تجهيزات  متري شامل دو بخش داخلي با سيم ١٢دستگاه كانكس  يك -١

 رفاًكامپيوتر (در صورت تشخيص كارفرما و ص ،كمد ،ميز و صندلي ،يخچال ،الزم شامل تهويه (كولر مناسب طبق نظر كارفرما)

 . و ملزومات اداري  سرپرستان عمليات)جهت 

لباس مخصوص كار به تشخيص كارفرما  ،ماسك مخصوص ،تهيه وسايل ايمني خاص كار با محيط هاي آلوده از قبيل عينك ايمني -٢

 به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد. 

  

 

  اتيو کمک به نفرات بهره برداري در طول عمل تخليه و تزريق مواد شيميايي ،حملعمليات بخش دوم:  

كشي داخلي مورد تاييد اداره ايمني كارفرما به همراه كليه تجهيزات الزم  متري شامل دو بخش داخلي با سيم ۱۲دو دستگاه كانكس 

جهت  كامپيوتر (در صورت تشخيص كارفرما و صرفاً ،كمد ،ميز و صندلي ،يخچال ،شامل تهويه (كولر مناسب طبق نظر كارفرما)

  . سرپرستان عمليات) و ملزومات اداري

  هاي صنعتي و غيرصنعتي پااليشگاه دوم محوطه تنظيفاتانجام عمليات :  سومبخش 

پارچـه   ،وسـايل تنظيفـات   ،جـارو  ،ليسـه  ،فرغون ،بيل ،انداز خاك ،هاي دستي برس ،هاي نرم صنعتي : برستهيه و تامين لوازم شامل -۱

 شـوي،  مـواد كـف   وي سطح صنعتي،شهاي شست و كيسه زباله مناسب و كليه مواد شوينده شامل حالل ،) T انواع تي ( ،سطل ،تنظيف

 نياز. ديگر مواد شوينده مورد مايع دستشويي و نمك، جوهر

اداره ايمني كارفرما به همراه كليه تجهيزات الزم كشي داخلي مورد تاييد  متري شامل دو بخش داخلي با سيم ۱۲دستگاه كانكس  دو -۲

جهـت   كامپيوتر (در صورت تشـخيص كارفرمـا و صـرفاً    ،كمد ،ميز و صندلي ،يخچال ،شامل تهويه (كولر مناسب طبق نظر كارفرما)

 . سرپرستان عمليات) و ملزومات اداري

  

  

  

 



  :داقل تجهيزات و ماشين آالت مورد نيازح

  آالت مورد نياز ماشينحداقل  - ۳جدول شماره 

  تعداد  شـرح  رديف

  ۲  راننده (جهت اياب و ذهاب پيمانكاران در سايت)با ساعته  ۱۲و يا باالتر  ۹۵ميني بوس مكسوس يا ايسوزو مدل   ۱

  ۲  ساعته با راننده ۱۲و يا باالتر  ۹۵تن مدل  ۵كاميونت ايسوزو كمپرسي   ۲

۳  
(جهت حمل مواد شيميايي و اينچ) ۱به پمپ فشار قوي و دو خروجي مجهز (ليتري با راننده  ۶۰۰۰تانكر وكيوم 

  بهداشتي)
۲  

۴  
  ساعته با راننده ۱۲و يا باالتر  ۹۶وانت فوتون ديزلي دو كابين مدل 

  (در اختيار گروه نمونه گير جهت حمل و نقل در سايت صنعتي)
۱  

  ۱  روز در ماه) ۱۵( ساعته با راننده ۱۲ماشين شستشوي خيابان و جداول   ۵

  ۶  دوچرخه  ۶

  

  :قوانين خاص ومقررات اختصاصي پروژه 

  قوانين بيمه وتامين اجتماعي •

  قانون مالياتي •

  ماليات برارزش افزوده  •

  وايمني كارفرما HSEدستورالعمل •

  مقررات ايمني وزيست محيطي  •

 قوانين مربوط به مناطق ويژه اقتصادي •


