
 خالصه اسناد مناقصه

 .عدد برآورد می شود 38( چغندری نيشكری و)شكر کشور  صنعت قند وتعداد کارخانه های درحال حاضر 

شوند. های توليد قند و شكر در ايران به دو دسته کارخانه توليد شكر از چغندر و نيشكر تقسيم میکارخانه

برداری از چغندر قند و نيشكر و دوره تصفيه شكر خام به دو دوره بهره شاملهمچنين فرآيند توليد شكر 

توسط  1389تدوين و در سال  8668به شماره ملی  1384اين استاندارد اولين بار در سال  شود.بندی میدسته

 شرکت بهينه سازی مصرف سوخت مورد بازنگری قرار گرفت.

های توليد قند و شكر ) موجود و تازه بازنگری استاندارد مصرف انرژی در فرآيند -1هدف از اجرای پروژه 

های بهينه سازی مصرف انرژی به منظور دستيابی به مقادير استانداردهای ارائه راهكارها و برنامه -2تاسيس( 

ارائه نتايج استاندارد تدوين شده به واحدهای صنعتی مربوطه به منظور آشنايی با اين استانداردها  -3حاصله 

 و ترويج رعايت آنها

 م داليل تعريف پروژه عبارتند از:اه

 سال از زمان بازنگری استاندارد و درخواست سازمان استاندارد.  10گذشت حدود  -1

شوری آب و ... کيفيت و کميت نيشكر و شاخص در نظر گرفتن عوامل ناخواسته همچون شرايط جوی، -2

 پل نيشكر در استاندارد

 از آب تصفيه و مازاد انرژی مصرفی ارائه ضرايب تصحيح کندانس جهت بويلر و استفاده  -3

  در نظر گرفتن شرايط خاص و انحصاری فرايند توليد شكر از نيشكر -4

 

 خالصه شرح کار پروژه عبارتست از:

 جمع آوری اطالعات از صنايع قند و شكر کشور -1

 مميزی انرژی در واحدهای منتخب -2

 استانداردارائه راهكارهای بهينه سازی در واحدهای منتخب و تهيه پيش نويس  -3

 بازنگری استاندارد مصرف انرژی در صنايع قند و شكر -4

 

 ختنحوه پردا

 مرحله عنوان فعالیت در هر مرحله مبلغ پرداختی)میلیون ريال(

  1 

  2 

 3 

 4 

 کلجمع  



 3و  2، 1گر می بايست در ارائه پيشنهاد قيمت دقت نمايد که برآورد قيمت ها در هر يک از فازهای مناقصه 

 کل قرارداد کمتر باشد.درصد  10نيز نمی بايد از  4درصد کل قرارداد بيشتر باشد و فاز  35نمی تواند از 

 های هر فاز)مرحله( گر موظف است جزئيات پيشنهاد قيمت را به صورت تفصيلی، در خصوص زير فعاليتمناقصه

 قرارداد، ارائه دهد. 2مندرج در پيوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه زمانی کلی

مشاور، به مهندس قرارداد توسط کارفرما به  ابالغفاز، از تاريخ  4در  ساله1اجرای اين پروژه طی يک برنامه 

 باشد:شرح زير می



 برنامه زمانی کلی -الف

 

 

 مهندس مشاور موظف است برنامه زمانبندی تفصيلی ارائه نمايد.

 
 

 مراحل اجرايی  رديف
مدت زمان 

 )ماه(

 مدت زمان 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 4             

2 5             

3 4             

4 3             
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