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 پروژه پژوهشيآگهي فراخوان 

  

به مجري واجد شرايط از  ذيلرا با مشخصات  ذيل اجراي پروژه پژوهشي با عنوان شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد

ها و مراكز پژوهشي داراي مجوز فعاليت پژوهشي ازمراجع قانوني (معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم و دانشگاه

ي هاي پژوهشدر زمينه مورد نظر را از دبيرخانه شوراي عالي قطب گواهي نامه قطب پژوهشيتحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت) كه 

   .واگذار نمايد ،وزارت نفت اخذ نموده اند
  

  انتخاب كاتاليست هاي مناسب براي فرآيند كالوس  عنوان پروژه

  اهداف پروژه
  2افزايش بازده واحد بازيافت گوگرد كه عالوه بر افزايش توليد گوگرد، سبب كاهشSO  حاصل از سوزاندنTail 

Gas در زباله سوز اين واحد نيز مي شود   

 چكيده پروژه:

از  2SOاست و باقيمانده گوگرد پس از سوختن در زباله سوز به صورت  %97مطابق طراحي، بازده واحدهاي بازيافت گوگرد پااليشگاه سوم 

 1000جزء در ميليون حجمي) با توجه به استانداردهاي سازمان حفاظت از محيط زيست، مقدار فوق بايد به كمتر از  2653دودكش خارج مي شود. (

وگرد يا كاتاليست هاي نسل جديد براي افزايش بازده واحد بازيافت گ TGTكاهش يابد، در حال حاضر راهكارهاي موجود، شامل استفاده از تجهيزات 

، راه حل سريع تر و كم هزينه تر، استفاده از كاتاليست هاي بهبود يافته يا تغيير چينش بسترهاي TGTاست. با توجه به هزينه هاي باالي احداث واحد 

  كاتاليستي است.

  خالصه شرح درخواستي

  گوگرد باالتر از طراحي، بررسي كاتاليست هاي بهبود يافته و نسل جديد براي افزايش بازده واحدهاي بازيافت

 بدون تجهيزات جانبي

  معرفي بهترين كاتاليست در دسترس با توجه به شرايط پااليشگاه 

 انجام محاسبات و تعيين چينش مناسب براي واحدهاي بازيافت گوگرد اين پااليشگاه   

  مدارك مورد نياز

  جهت اعالم آمادگي

 سوابق تيم اجرايي مرتبط با موضوع فراخوان 

  مستندات موجود مربوط به تشويق نامه ها و رضايت نامه هاي كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت كار، كفايت

 نفرات كليدي، تحقق اهداف و رعايت برنامه زمانبندي

 ( اخذ شده از دبيرخانه شوراي عالي قطبهاي پژوهشي وزارت نفت ) گواهي نامه قطب پژوهشي مرتبط با موضوع 

  هاي الزم از سازمان حفاظت محيط زيستدارا بودن مجوز  

  02/12/1399 مورخ شنبه روز 13:00حداكثر تا ساعت   ارسال مستنداتمهلت 

  معيارهاي ارزيابي فني

  امتياز 20  سوابق علمي و تجربيات مجري در زمينه موضوع

  امتياز 20  سوابق علمي و تجربيات همكاران در زمينه مرتبط با موضوع

  امتياز 10  مورد نياز پيش بيني تخصص هاي

  امتياز 30  درك مفاهيم و تناسب اقدامات پروژه

  امتياز 10  برنامه زمانبندي

  امتياز 10  امكانات و تجهيزات موجود (گزينه هاي فني و اجرايي)
  

آدرس پستي محل تسليم 

اعالم آمادگي و اسناد 

  جهت ارزيابيتكميل شده 

طبقه چهارم،  -ساختمان مركزي -3و2فازهاي  -مجتمع گاز پارس جنوبيشركت  -شهرستان عسلويه -استان بوشهر
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  توضيحات مهم :
به نامه پيشنهاد پروژه پژوهشي را تكميل نموده و آن، فرم پرسش RFPهاي پژوهشي كه توانايي انجام اين پروژه را دارند، پس از مطالعه كليه قطب .1

 (شامل: نام پروژه، نام پيشنهاد دهنده، مهلت ارسال پيشنهاد) ذكر مشخصات پروژه برروي پاكتو با  ،مهر و موم شده پاكت سربستهصورت 

واحد پژوهش و فناوري مجتمع به نشاني مندرج در جدول فوق، ارسال و بصورت همزمان نيز، طي مكاتبه اي با  02/12/1399حداكثر تا مورخ 

 ، ضمن اعالم ارسال پروپوزال، رسيد پستي را قبل از اتمام مهلت ياد شده، فكس نمايند.گاز پارس جنوبي

و  مجتمع گاز پارس جنوبي، مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايراناز طريق سايت اينترنتي هاي پژوهشي پروژه فراخوان. 1,1

  ) انجام مي گيرد.كل كشور 1399سال  قانون بودجه 9پيرو بند ح تبصره  –(سامانه اجرايي تقاضا و عرضه پژوهش و فناوري  سامانه ساتع

نامه پيشنهاد پرسشتكميل شده . تمامي قطب هاي پژوهشي مي بايست ضمن در اختيار داشتن كد فعال در سامانه ساتع، نسبت به بارگزاري فرم 2,1

، از طريق اين سامانه انجام مي از تائيد، پرداخت و خاتمه پروژه ،تمامي مراحلالزم به ذكر است  در سامانه اقدام نمايند.پروژه پژوهشي 

  شود.

 مي نمايد. ردو  باطلتوضيحات مهم، پيشنهاد ارسالي را  1. عدم ارسال مستندات مطابق بند 3,1

ارسال  سربستهدر پاكت  گرديده و مهر و امضاتوسط صاحب/صاحبان امضاء مجاز،  پژوهشي، پيشنهاد نامهپرسش تمام صفحات فرمهاي تكميل شده .2

 .گردد

بايست به نحو مناسب و كامل تكميل شده و فاقد هرگونه ابهامي باشد. بديهي است به پروژه پژوهشي، مي نامه پيشنهادهاي فرم پرسشكليه قسمت .3

 هاي ناقص و فاقد شماره تلفن، آدرس دقيق و ... ترتيب اثر داده نشده و از روند بررسي حذف خواهند گرديد.فرم

هاي ضروري و... ) هاي پرسنلي، بيمه، ماليات، باالسري، مسافرت(اعم از هزينههاي پروژه . مسئوليت هرگونه نقص يا اشتباه در محاسبه هرينه1,3

 باشد.كننده/كنندگان فرم ميبرعهده تكميل

 خودداري گردد. ،نامه پيشنهاد پروژه پژوهشياز تغيير شكل فرم پرسش .4

 باشد.مختار مي ،پيشنهاد ارسالي و همچنين انتخاب پيشنهاد برتر از بين پيشنهادات مشابه قبوليا  رداين شركت در  .5

 هاي جانبي، وجود نخواهد داشت.وين پيشنهاد پروژه يا ساير هزينههيچگونه تعهدي براي اين شركت بابت هزينه تد .6

 در اين شركت حضور يابند. ،ضيحات تكميليبايست جهت ارائه تودهندگان ميدر صورت نياز و درخواست اين شركت، پيشنهاد .7

 عنوان پيشنهادات ارسالي بايد با عنوان اعالم شده در فراخوان يكي باشد. .8

جهت تسريع در روند بررسي پيشنهادات پژوهشي، آگاهي از موارد فوق جهت ارسال پيشنهادات، الزامي بوده و عدم رعايت اين 

  .شدسلب مسئوليت اين شركت از بررسي پيشنهادات خواهد  الزامات توسط پيشنهاد دهنده/دهندگان، موجب
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