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مترمکعب و با  50تامین و اجراي مخزن آب هوایی به ظرفیت  طراحی، عملیاتمجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد ، 
اجرا نماید، به  پیوست    يها  شرح خدمات ذیل و نقشهبر اساس  بردسیر را  سایت کارخانه فوالد آلیاژي  متر در    30ارتفاع  

 .همین منظور اسناد حاضر تولید و توزیع میگردد

نکته بسیار مهم : با توجه به شرایط مناقصه / موقعیت زمین و محل تقریبی قرار گیري مخزن و زیر ساخت هاي  
شرکت کنندگان در مناقصه موظف و مکلف به بازدید دقیق از محل اجراي  ،  الزم و شبکه انتقال به / از آن  

شرایط و الزامات و تمهیدات را در پیشنهادات  پروژه بوده و با مهر و امضاي اسناد مناقصه اذعان میدارند که کلیه  
فنی و مالی خود لحاظ نموده اند ؛ زیرا در غیر اینصورت و در خالل اجراي پروژه به هیچ عنوان مازاد بر قیمت  
پیشنهادي برنده مناقصه رقمی تائید و پرداخت نخواهد شد و فرض بر آن است که شرکت کنندگان در مناقصه 

قیق اسناد و بازدیدهاي میدانی مورد نیاز و با اتکا به تجارب و تخصص مرتبط خویش از  با توجه به مطالعه د
 کلیه نیاز هاي کارفرماي طرح مطلع گردیده اند و بصورت کامل شرایط مورد نظر را لحاظ و اعمال نموده اند. 

آب    ع لذا جانمایی منب،    هکتار از آن داراي تملک میباشد   40بوده که در زمان تهیه این اسناد    هکتار   200زمین کارخانه  
 هکتاري صورت پذیرد. 40ن یدر این زمو  در محل تقریبی مشخص شده در نقشه ها   ستیهوایی میبا 

بخشها    ایرو براي س  1401  سال ي ابنیه  براي کارهاي سیویل بصورت فهرست بها  نوع عملیات اجرایی باتوجه به  این مناقصه  
 خواهد بود. قرارداداز ابالغ  ماه شش زمان اجراي پروژه قیمت مقطوع و احاد بهاي بصورت 

*کلیه تمهیدات الزم در خصوص تامین برق، آب ، روشنایی، حراست، برق تجهیز کارگاه، آب تجهیز کارگاه، ،  
ه ملزومات و متریال مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده  محل اسکان و غذا و... تلفن، گازوئیل، سوخت و ... و کلی 

شته و پیمانکار موظف است کلیه شرایط  و کارفرما با توجه محل اجراي پروژه(زمین بایر) هیچ گونه تعهدي ندا
 را در قیمت پیشنهادي خویش لحاظ نماید. 

  مناقصه:خدمات  شرح

(در حال  پیوست  لی اوت   مطابق نقشهمجتمع جهان فوالد به منظور تامین آب پایدار در زمان اجراي پروژه فوالد آلیاژي  
تامین واجراي  طراحی،نیازمند  حاضر در محدوده سایت کارخانه صرفاً یک ساختمان اداري و یک تجهیز کارگاه وجود دارد)  
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هکتاري خود را    40در محدوده سایت  با کلیه ملزومات  متر مکعب  50  متر و ظرفیت  30آب هوایی با ارتفاع    فلزي   مخزن
لی اوت پیوست دارد، باتوجه به نوع مناقصه موارد و شرح خدمات به شرح ذیل ولی نه محدود به آن خواهد    مطابق نقشه

؛ به   ست بر اساس تجربه خود کلیه تمهدات الزم را در پیشنهاد فنی و قیمت خود لحاظ نمایدی بود و پیمانکار منتخب میبا
ن میدارد که کلیه موارد مورد نیاز و مورد نظر کارفرما و مدیریت  عبارتی پیمانکار منتخب با مطالعه این سند اعالم و اذعا

طرح را جهت پوشش موضوع مناقصه بطور کامل در قیمت خویش لحاظ نموده و به هیچ عنوان و از هیچ بابتی حق ادعاي  
 هزینه مازاد بر قیمت پیشنهاد خود را ندارد. 

ست توسط برداشت محلی  یحی بوده و کلیه اطالعات الزم میباو طراپیمانکار متعهد به انجام خدمات مهندسی  :    طراحی*
در اسناد مناقصه چه در زمان  چه  راساً توسط پیمانکار انجام گردد و تحویل هر گونه اطالعات و نقشه ها توسط مدیرطرح  

 .باشدالزم  خصص  باید داراي نیرو انسانی و ت   اجرا صرفاً جهت اطالع و شفاف سازي بوده و مسئولیت متوجه پیمانکار است و 

 

 شرح

 مترمکعب و با شرایط ذیل:  50متر و ظرفیت    30طراحی،تامین و اجراي مخزن هوایی فلزي به ارتفاع  

مخزن زمینی با واسطه پمپ (پمپ به مخزن زمینی متصل و مخزن هوایی را پر خواهد  مخزن هوایی در اتصال به    طراحی، تامین و نصب-1
سیستم پمپاژ بایستی   ،کننده ها را با استفاده از هد خود تغذیه خواهد نمود . در صورت نیاز به فشار بیشتر از هدنمود و مخزن هوایی مصرف  

 ) قادر باشد فشار مورد نیاز مصرف کننده ها را نیز تامین نماید

 با کلیه متعلقات  اجراي سیستم پر کن و تخلیه   ، تامین وطراحی -2

یا اتصال به مصرف کننده    و در بخش توزیع در کریدور   زي فل  يها  لوله کشی  بخش مخزن فلزي هوایی ،لوله کشی هاي مورد نیاز (در  -2
 زدگی محافظت گردند   رو کار بایستی از یخ سیستم لوله کشی هاي  توجه موقعیت پروژه ، از لوله هاي پلی اتیلن استفاده خواهد شد )(با  ها

 دهنده ارتفاعطراحی تامین و اجراي چراغ هشدار  -4

 طراحی، تامین و اجراي برقگیر و ارتینگ مخزن فلزي و تجهیزات  ( بطور کامل ) -5
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هت نصب ( اجراي خاکبرداري ، تثبیت بستر ، مگر ، آرماتور بندي ،  بولت گذاري ، قالب بندي ، بتن  جطراحی و اجرا عملیات سیویل  -6
 ریزي و هرگونه کارهاي تکمیلی )

 متري تابلو برق   100از فاصله حدود  طراحی تامین و اجراي برق رسانی به محل  -7
 بصورت فنس و شلتر بصورت کامل با درب ورودي و روشنایی و.... -  طراحی و ساخت اتاقک برق-8

 ی هاي مربوطه  باشد )طراحی و ساخت تابلو راه انداز پمپ ( سیستم پمپاژ میتواند بشکل منفرد یا  بر روي اسکید بهمراه لوله کش-9

 طراحی و تامین پمپ مناسب با مساحت توزیع آب   -10

 دیگر عملیات بطور کامل )مسیر سازي و    چراغها و،طراحی، تامین واجراي روشنایی محوطه ( تابلوي روشنایی  11

 احداث دوش و  علمک پرکن تانکر هاي توزیع آب    -12

 مابقی موارد مطابق طراحی صورت گرفته پیمانکار و تایید مدیرطرح -13

 

 وفرضیات واحد برق   یحات تکمیلیتوض
   

 شود. تجهیزات برقی براي پمپ سه فاز در نظر گرفته -1
 طراحی پکیج توسط پیمانکار   مسئولیتبا  فاصله پمپ تا تابلو تغذیه پمپ  -2
متردر  100 (ترانس و تابلو تغذیه اصلی در محدوده ساختمان اداري میباشد)فاصله تابلو تغذیه تا تا تابلو تغذیه اصلی -3

پس از تایید نسبت به تامین واجرا و سایزینگ کابل باید توسط پیمانکار بر اساس مصارف خود طراحی  و   شودنظر گرفته 
 اقدام گردد 

 LEDکالً بصورت روشنایی  -4
 شود. برق گیر از نوع میله مسی ساده در نظر گرفته  -5
 شود، روشنایی، و پریز در نظر گرفته ها تابلو تغذیه محلی براي تغذیه وکنترل پمپ -6
 …,دسترسی و پلت فرم، روشنایی مخزن و مسیر روشنایی و پرویز اتاقک برق -7.

 

 وسازه   سیویلتوضیحات تکمیلی وفرضیات واحد  
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و متصل به پمپ مناسب براي پر   دفنیمتر مکعب  و مخزن آب زمینی  ( پلی اتیلنی )  50مخزن هوایی فلزي با ظرفیت -1
مترمکعب است که با تانکر آب وبا توجه به  10کردن مخزن هوایی در نظر گرفته خواهد شد که حجم مخازن زمینی حدود 

 نیاز در دفعات مختلف پر می شود.
 ت.متردر نظر گرفته شده اس  4*3بصورت شلتر و فنس جهت نصب پمپ ها و تابلو ها با ابعاد -اتاقک برق   -2
  در فایل پیوست قابل مشاهده استجانمایی حدودي مخزن -3
 دستگاه نظارت میباشد.  احجام واقعی توسط تایید تایید صورت وضعیتمبناي 

 تحویل کار  

شده(کلیه مقاطع در تهیه نقشه هاي عین ساخت باید به همراه    as builtپس از اجراي پروژه کلیه نقشه ها و مدارك  
 پروژه در اختیار کارفرما قرار گیرد .  final bookکدهاي ارتفاعی باشد) و در قالب 

-WPSو تایید بازرس مدیرطرح انجام شود(رویه رنگ، جوش، تست،  ITPکلیه مراحل تامین و ساخت میباشد بر اساس  

PQR(...متریال و، 

 : پیوست

 ه کارخانهیلی اوت اول-1

  ازبیلت کارخانه-2


