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تست مصرف سوخت و آاليندگي موتورسیکلت

شرح خدمات:
هدف از انجام پروژه انجام خدمات آزمايشگاهي مميزي و تست م صرف سوخت و آاليندگي موتورسيكلت
برر سي دقيق روند اجراي ا ستاندارد معيار م صرف سوخت موتور سيكلت جهت اطمينان از اجراي صحيح
آنها همچنين بد ست آوردن نقاط ضعف و قوت در بهبود م ستمر بازنگري ا ستانداردهاي مرتبط ميبا شد.
برر سي ميزان اثر بخ شي ا ستاندارد ملي م صرف سوخت موتور سيكلت كمك شاياني در برر سي ميزان
دستتتيابي با اهداف تدوين و اجراي اين استتتانداردها كردهچ همچنين ديد صتتحيحي از وضتتعيت مصتترف
سوخت در ناوگان موتورسيكلت كشور را نمايانگر ميسازد.
برناماريزي جهت انجام خدمات آزمايشگاهي مورد نظر اين شركت (انجام مميزي و تست مصرف سوخت و
آاليندگي موتورسيكلت) در خصوص موتورسيكلتهاي توليديچ وارداتي نو و در حال تردد كشور (با سوخت
بنزين يا گاز) با شرح ذيل پيشبيني شده است؛
تعداد  90آزمون براي قسمت مميزي مصرف سوخت و آاليندگي سوخت و موتورسيكلتچ  10آزمون براي
گشتاور و توان خالص موتورسيكلت و  5آزمون براي آزمون عملكرد موتورسيكلت الكتريكي و  5آزمون
اندازه گيري مصرف سوخت موتورسيكلت الكتريكي.

اهم اهداف اجرای پروژه به شرح ذيل ميباشد:

 انجام تستهاي مربوط با طرحهاي پژوهشي و مطالعاتي مورد نظر شركت بهيناسازي مصرف
سوخت
 مميزي ناوگان موتورسيكلتهاي توليديچ وارداتي و در حال تردد در كشور و تكميل و بروزآوري
بانك اطالعاتي مصرف سوخت و آاليندگي
 پايش رعايت استانداردهاي مصرف سوخت موتورسيكلت

 زميناسازي جهت تدوينچ بازنگري و اجراي استاندارد ملي مصرف سوخت موتورسيكلت
 بررسي دقيق صحت روند تدوين و اجراي استاندارد مصرف سوخت موتور سيكلت
 بررسي ميزان دقيق شدت مصرف سوخت ناوگان موتورسيكلتها

 شناخت و بررسي دقيق حوزههاي تحت تاثير استانداردهاي مصرف سوخت

 محاسبا ميزان تاثير اجراي استانداردهاي مصرف سوخت در حوزههاي بررسي شده
 بررسي نقاط ضعف و قوت تدوين و اجراي استانداردهاي مصرف سوخت

 ارائا راهكارهاي اجرايي در جهت بهبود تدوين و روياهاي اجرايي استانداردهاي مصرف سوخت
 ارزيابي طرحهاچ ابداعات و اختراعات كاهنده مصرف سوخت
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 -2ذكر مصوبات و تکالیف قانوني مرتبط با پروژه:
 تدوين معيار مصرف سوخت موتورسيكلت در راستاي شرح وظايف محولا در ماده  121قانون برناما سوم
توسعا اقتصاديچ اجتماعي و فرهنگي چ تنفيذ شده در ماده  20قانون برناما چهارم.
 سياستهاي پيش بيني شده بند هفتم سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف ابالغي از سوي مقام معظم
رهبري
 ماده  9قانون ا صالح الگوي م صرف و با منظور مديريت تقا ضا و اجراي سيا ستهاي مرتبط با بهينا سازي
مصرف سوخت در بخشهاي مختلف مصرف

 بند  11قانون اصتتالح الگوي مصتترف معيارها و مشتتخصتتات فني و استتتاندارد اجباري انرژي تجهيزات و
ماشينآالت انرژي بر توسط كارگروهي تعيين مي شود كا مسئوليت اين كارگروه در زمينا سوخت و احتراق
با عهده وزارت نفت (شركت بهينا سازي مصرف سوخت)مي باشد.
 بند  8ا سا سناما شركت بهينا سازي م صرف سوخت مديريتچ نظارت و بازر سي و اقدام الزم در زمينا
مميزي انرژي طبق مقررات و آيين ناماهاي مربوطبر عهده اين شركت ميباشد.

 -3امکانات الزم شامل منابع الزم برای انجام فعالیت /اقدام( منابع انساني ،تجهیزات
 ،نرم افزارو)..

 تيم متخصص و آگاه در خصوص آزمون ها و استانداردهاي مصرف سوخت و آاليندگي.

 اقدامات و هماهنگيهاي الزم توسط شركتهاي بازرسي جهت تهيا موتورسيكلتهاي نمونا.
 آزمايشگاههاي مجهز و معتبر جهت تست مصرف سوخت و آاليندگي موتورسيكلت

 -4شرح كار پروژه:

 انجام همكاري هاي الزم با نمايندگان كارفرما و نمايندگان شتتتركتهاي بازرستتتي (طرف قراداد
شركت بهينا سازي) در آماده سازي موتورسيكلت قبل و حين انجام آزمونها.

 انجام همكاري هاي الزم با نمايندگان كارفرما و نمايندگان شتتتركتهاي بازرستتتي (طرف قراداد
شركت بهينا سازي) درخصوص بازرسي شرايط آزمايشگاه (اعم از بازرسي صحت و دقت عملكرد
تجهيزات آزماي شگاه چ شرايط آزماي شگاهي ت ست موتور سيكلت و برر سي مدارك كاليبرا سيون و
تاييدياهاي مراجع ذي صالح در خ صوص انجام آزمونهاي مو ضوع شرح خدمات) و صحا گذاري
رويا هاي انجام آزمون.
 انجام تست آاليندگي كاركرد درجاي موتورسيكلت قبل از آزمون.

 انجام آزمون آاليندگي موتورسيكلتها مطابق سيكلهاي رانندگي استانداردو در صورت نياز كارفرما
بر اساس روياهاي پيشنهادي جديد با اقتضاي طرح پژوهشيچ مطالعاتي و اجرايي اين شركت.
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 انجام تست هاي مصرف سوخت و آاليندگي موتورسيكلت (براي نموناهاي درخواستي كارفرما)
مطابق با استانداردهاي ملي  6789و  6626-2و يا هر استاندارد جايگزين و درخواستي( با توافق
طرفين)چ تا سقف  90آزمون.
 انجام تست حداكثر گشتاور و توان خالص قواي محركا موتورسيكلت (براي نموناهاي درخواستي
كارفرما) مطابق با استاندارد ملي  6653يا هر استاندارد جايگزين و درخواستي (با توافق طرفين) تا
سقف  10آزمون.

 انجام تست عملكرد موتورسيكلت الكتريكي (براي نموناهاي درخواستي كارفرما) طبق استاندارد
 2-18373يا هر استاندارد جايگزين و درخواستي (با توافق طرفين) تا سقف  5آزمون.
 انجام تست اندازه گيري مصرف سوخت موتورسيكلت الكتريكي (براي نموناهاي درخواستي
كارفرما) طبق استاندارد ملي  6626-2و يا هر استاندارد جايگزين و درخواستي (با توافق طرفين)چ
تا سقف  5آزمون.

 تأمين ف ضاي منا سب و مورد نياز براي نگهداري موتور سيكلتهايي كا نماينده كارفرما يا نماينده
شركت بازرسي جهت انجام تستچ در اختيار مهندس مشاور قرار ميدهد.

 خالصتتا نتايآ آزمون ها بالفاصتتلا بعد از انجام فقط در اختيار نماينده كارفرما و نماينده شتتركت
بازرستتتي قرار گرفتا و پز از آن حداكثر ظرف دو هفتا تمام اطالعاتچ نتايآ آزمون ها وستتتاير
مدارك مرتبط با صورت گزارش رسمي براي كارفرما ارسال مي شود.
 مهندس مشاور موظف است در پايان هر سال گزارشي از آمار مشخصات موتورسيكلت هاي تست
شدهچ نتايآ و تحليل آزمون هاي انجام شده را براي كارفرما ارسال نمايد.
 در صورت بروز اشتباه در انجام آزمون ها /خدمات فنيچ مهندس مشاور نسبت با تكرار آزمون ها/
خدمات فني با هزينا خود و بدون دريافت مبلغ اضتتافي از ستتوي كارفرما متعهد خواهد بود و در
اين صتتورت مستتئوليت پرداخت هزينا هاي جانبي همچون كرايا موتورستتيكلت بر عهده مهندس
مشاور مي باشد.
 تأمين سوخت يكسان براي آزمون هاي آاليندگيچ مصرف سوخت و توان و اندازه گيري عدد اكتان
سوخت بر عهده مهندس مشاور مي باشد.
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نحوه پرداخت:
جدول متوسط قیمت انجام خدمات ازمايشگاهي موتور سیکلت
رديف

شرح آزمون

تعداد

1

آزمون آاليندگي و مصرف سوخت

90

2

آزمون گشتاور و توان خالص موتورسيكلت

10

3

آزمون عملكرد موتورسيكلت الكتريكي

5

4

آزمون اندازه گيري مصرف موتورسيكلت الكتريكي

5

هزينه واحد

هزينه كل آزمون

(میلیون ريال)

(میلیون ريال)

110

جمع

 قرارداد حاضر مشمول پيش پرداخت نمي باشد.
 كارفرما مي تواند در سقف مبلغ كل قرارداد با صالحديد خودچ در تعداد و نوع آزمون ها تغيير ايجاد كند.
 تغييرات در تعداد آزمون ها منجر با تغيير هزينا واحد آزمون ها توسط مهندس مشاور نمي شود.

برنامه زماني كلي:
در اين قرارداد آزمون ها مطابق جدول باال تا سقف ا شاره شده در جدولچ طي  30ماه انجام مي شود .ماهيت كار انجام
آزمون ها با صورت موردي( )Per Caseبوده و مهندس مشاور مي بايست حداكثر بعد از سا روز كاري از درخواست
رسمي كارفرما نسبت با برناما ريزي و انجام آزمون ها اقدام كند.
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