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 :شرکت /شخص

شرکت تولیدی، شیمیایی و معدنی  -جاده رفسنجان شهربابک  06کیلومتر -محل اجرای کار: رفسنجان  -1

 سرچشمه هامون

 روز  06مدت اجرای کار : -2

 کارفرما : شرکت تولیدی، شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون -3

 شرکت صنایع مس افق –انتهای بلوار ایثارگران  –نشانی محل ارسال اسناد مناقصه: شهر مس سرچشمه  -4

 کرمان 

 کارفرما در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. -5

که بعد از این  داتیی باشد و به پیشنهام 22/69/1461صبح روز  9مدت ارائه قیمت حداکثر تا ساعت  -0

 تاریخ ارائه میگردد هیچ گونه ترتیب اثری داده نمیشود.

روز کاری از تاریخ اعلام برنده کارفرما حق دارد ضمانت  5مادگی پیمانکار ظرف مدت در صورت عدم آ -7

نامه شرکت در مناقصه پیمانکار را ضبط و کار را به نفر بعدی ارجاع دهد. همچنین در صورتی که برنده 

اع ر دوم ارجمناقصه ضمانت نامه اجرای تعهدات را به کارفرما تسلیم ننماید کارفرما حق دارد کار را به نف

 دهد و ضمانت نامه شرکت در مناقصه برنده را ضبط خواهد کرد

ر داده قرا یدقت مطالعه و مورد بررسه شرکت کنندگان در مناقصه ملزم هستند کلیه مدارک مناقصه را ب -8

کافی و کامل پیدا نمایند. قبل از تسلیم برگ پیشنهاد نرخ برای شرکت در مناقصه  لاعو از متن آنها اط

زم راجع به محل اجرای، امکانات محل، وضع راه های دسترسی و هر عامل دیگری که می لاات اعلاط

تواند در اجرای کارها موثر باشد را کسب نمایند و عدم آگاهی راجع به این مو ضوع رافع مسئولیت 

خواهد ن پذیرفته شده از طرف شرکت کنندگان نخواهد گردید و مطالبه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته

 .شد و هر گونه اعتراضی از سوی شرکت کنندگان این خصوص فاقد اعتبار است

پیمانکار می بایستی جهت شرکت در مناقصه ضمانت نامه ای به مبلغ پنج درصد مبلغ پیشنهادی خود  -9

  .به عنوان وجه التزام در پاکت الف قرار دهد (ضمانت نامه معتبر بانکی)را 

 .به پیشنهاد قیمت به شرح ذیل اقدام نمایدپیمانکار الزم است نسبت  -16

پاکت الف: شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه در صورت عدم ارائه ضمانت نامه پاکت پیشنهاد   -1

 .قیمت باز نمی گردد



 ...پاکت ب: اسناد مناقصه، رزومه شرکت، یا شخص، قراردادهای مشابه و -2

 پاکت ج : شامل برگ پیشنهاد نرخ  -3

 .ات در یک پاکت بصورت مهر و موم شده تحویل گردددر نهایت تمامی پاک -4

 

 

 .در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید

 169داخلی  634-34312965-68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مشخصات آب ورودی : -

 h3m 052/دبی آب : 

EC: 0022 µs    pH :8.7      TDS: 082ppm      Hardness: 002ppm       

 متر مکعب در شبانه روز RO 52حجم مورد نیاز خروجی  -

 شستشو را انجام دهد. Auto Backwashبصورت  ROسیستم  -

 صورت گیرد. UVمیکروب زدایی آب توسط لامپ  -

 سیستم شستشوی ممبران ها بصورت اتومات در نظر گرفته شود. -

 اولیه ارسال گردد. P&IDو  PFDه پیشنهاد در مرحل -

 .باشد Stainless Steelشاسی دستگاه از متریال  -

 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود. 02دمای کاری  -

 باشد. Stainless Steelمتریال در لوله کشی های فشار بالا  -

 باشد. UPVCمتریال در لوله کشی های فشار پایین  -

 ROمشخصات فنی تجهیزات مربوط به سیستم                    

 سازنده اتتجهیز ردیف

 لوارا/گراندفوس  High Pressure پمپ 1

  frpجنس   فیلتر شنی و کربنی 2

  فیلتر دیسکی 3

  فیلتر کارتریج 4



 Instrumat/ wika گیج فشار مارک 5

 PYRO / WINDER پرشر وسل 0

 Filmtec / LG ممبران 7

 Etatron آنتی اسکالانتتزریق  سیستم 8

 Endress+Hauser/LZS / Mt فلومتر 9

16 TDS متر پانلی 
ROC 

 Danfoss/ Endress+Hauser پرشر سوییچ 11

12 PLC DELTA/ Siemens/ Schneider 

 LS/Hyundai کنتاکتور 13

 

 

 

 

 

 

 


