بسمه تعالی

شركت پااليش گاز ايالم در نظر دارد اجراي پروژه هاي پژوهشي ذيل را مطابق نظامنامه
جديد پژوهش و فناوري و نوآوري وزارت نفت به مجري سطح دوم (قطب هاي پژوهشي)
واجد شرايط از دانشگاهها و مراكز پژوهشي داراي مجوز فعاليت پژوهشي ازمراجع قانوني
(معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ،وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و وزارت
بهداشت) كه گواهي نامه قطب پژوهشي در زمينه مورد نظر را از دبير خانه شوراي عالي
قطبهاي پژوهشي وزارت نفت اخذ نموده اند واگذار نمايد.

•

بررسي راههاي عملي كاهش بوي مركاپتان ميعانات گازي شركت پااليش گاز ايالم

•
بستر

بررسی امکان جذب مرکاپتان در بستر نم زدايی موجود با اعمال تغييرات در مديای

تغيير حالل واحدهای شيرين سازی (استفاده از سولفينول بجای آمين) به منظور
•
حذف بيشتر مرکاپتان
شبيه سازی  Cold boxبا استفاده از ديناميک سياالت محاسباتی)  (CFDو هوش
•
مصنوعی در شرکت پااليش گاز ايالم
شناسايی عوامل خوردگي در واحد های شيرين سازی با آمين و ارائه راهكارهای
•
مناسب براي پايش ،پيشگيري و كنترل آن
مدلسازي توزيع آالينده هاي گازي هوا در محدوده پااليشگاه گاز ايالم و محيط
•
پيرامون آن

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
گواهي نامه قطب پژوهشي مرتبط با موضوع (اخذ شده از دبيرخانه شوراي عالي
•
قطبهاي پژوهشي وزارت نفت
معيارهاي ارزيابي:
سوابق علمي و تجربيات مجري و همكاران در زمينه موضوع و پيش بيني تخصص
•
هاي مورد نياز 04 -امتياز
•

درك مفاهيم و تناسب اقدامات پروژه  04 -امتياز

•

امكانات و تجهيزات موجود (گزينه هاي فني و اجرايي)  04 -امتياز

•

برنامه زمانبندي  04 -امتياز

لذا از كليه قطبهاي پژوهشي كه توانايي انجام اين پروژه را دارند دعوت مي شود فرم
پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي را تكميل نموده و به نشاني ذيل ارسال نموده و همزمان
طي مكاتبه اي با واحد پژوهش و فناوري شركت پااليش گاز ايالم ضمن اعالم ارسال
پروپوزال ،رسيد پستي را به شماره 49000800480فكس نمايند.

نشاني پستي :استان ايالم -چوار  -شركت پااليش گاز ايالم  -اداره پژوهش و فناوري-
صندوق پستي 98090-000
تلفن تماس  49000800484 :و فاكس 49000800480:
جهت تسريع در روند بررسي پيشنهادات پژوهشي ،آگاهي از موارد ذيل براي ارسال
پيشنهادات الزامي بوده و عدم رعايت اين الزامات توسط پيشنهاد دهنده موجب سلب
مسئوليت اين شركت از بررسي پيشنهادات خواهد گرديد.

تمام صفحات فرمهاي تكميل شده پرسشنامه پيشنهاد پژوهشي مهر و امضا گرديده و
•
در پاكت دربسته ارسال گردد .
•

روي پاكتها عنوان كامل پروژه ،نام مركز پژوهشي و نام مجري ذكر گردد .

كليه قسمتهاي فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي بايد به نحو مناسبي تكميل
•
گرديده و فاقد هرگونه ابهامي باشد .بديهي است فرمهاي ناقص و فاقد شماره تلفن ،آدرس
دقيق و  ...از روند بررسي حذف خواهند گرديد و مسئوليت هرگونه نقص يا اشتباه در
محاسبه هرينه هاي پروژه (اعم از هزينه هاي پرسنلي ،بيمه ،ماليات ،باالسري ،مسافرت
هاي ضروري و ) ...بر عهده تكميل كننده فرم مي باشد .
•

از تغيير شكل فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي خودداري گردد .

اين شركت در رد يا قبول پيشنهاد ارسالي و همچنين انتخاب پيشنهاد برتر از بين
•
پيشنهادات مشابه مختار مي باشد .
هيچگونه تعهدي براي اين شركت بابت هزينه تدوين پيشنهاد پروژه يا ساير هزينه
•
هاي جانبي ،وجود نخواهد داشت .
در صورت نياز و درخواست اين شركت ،پيشنهاد دهندگان مي بايست جهت ارائه
•
توضيحات تكميلي در خصوص پيشنهاد در اين شركت حضور يابند .
•

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

