شركت ملي نفت ايران

شركت ملي حفاري ايران
سهامي خاص

بسمه تعالي
فرم تعریف نیاز پژوهشي ()RFP
 -1عنوان كامل پروژه  :تغییر دادن دستگاههای سانتریفیوژ از دور ثابت به دور متغیر
 -2شرح كلي پروژه  :ساخت  ،نصب و راه اندازی یک دستگاه پنل درایو سانتریفیوژ دور متغیر
 -3داليل و ضرورت اجراي پروژه (از جمله بیان مشکالت فعلي ،فوايد بکارگیري طرح):
الف-جلوگیری از هرگونه انتظار در دستگاههای حفاری ب -تصفیه بهتر سیال حفاری نسبت به سانتریفیوژ
دور ثابت ج -استهالک کمتر سانتریفیوژهای دور متغیر د) نیاز کارفرمایان و ضرورت اکثر مناقصات ه) کاهش
هزینه ها و افزایش درامدهای خدمات سیال حفاری
 -4تخمین مدت اجراء :دو الي سه ماه
 -5لیست اقالم قابل تحويل  ،دستاوردها و نتايج حاصل از پروژه :
لیست اقالم قابل تحویل :تجهیزات مورد نیاز برای ساخت پنل شامل  :سه عدد درایو طبق مشخصات
الکتروموتور ،پنل ضد انفجار و ضد آب و دارای سیستم خنک کننده  ،کلید های استپ/استارت هر الکترو
موتور و همچنین کلید های تنظیم دور کانوایر و باول سانتریفیوژ میباشد
لیست مدارک و مستندات مدنظر(بسته های دانشي):
 -6ذكر وضعیت فعلي پروژه در داخل  /خارج از كشور:
وضعیت فعلي طرح در داخل از كشور:
وضعیت فعلي طرح در خارج از كشور:
 -7مديريت/اداره متقاضي طرح :مدیریت خدمات سیال حفاری /اداره عملیات سیال حفاری
 -8استاندارد ها و گواهینامه هاي الزم :استاندارد مدوني در این زمینه وجود ندارد و مالک تست میداني است
 -9تصوير تجهیز وساير مستندات فني مرتبط:
 گواهینامه نهايي كیفیت محصول به همراه گارانتي معتبر مي بايست توسط مجري به كارفرما ارائه گردد. مالکیت معنوي ( )copy rightكلیه سیستم هاي تولید شده در اين پروژه متعلق به شركت ملي حفاري ايران خواهدبود و مجري طرح بدون اجازه شركت حق استفاده و يا واگذاري به غیر را نخواهد داشت.
*مجری موظف است گواهینامه کلیه تست ها و آزمون های مربوطه را همراه با تحویل تجهیز و بر اساس
استاندارد های مربوطه تحویل دهد.
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