فراخوان پژوهشی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد -سال95
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد در نظر دارد اجرای سه پروژه پژوهشی با عناوین زیر را مطابق نظامنامه جدید پژوهش و
فناوری و نوآوری وزارت نفت به قطب پژوهشی واجد شرایط (دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،پارک علم و فناوری و شرکت های دانش
بنیان) و دارای گواهینامه و تایید صالحیت انجام فعالیت پژوهشی در زمینه مورد نظر را از دبیرخانه شورای عالی قطب های
پژوهشی وزارت نفت اخذ نموده اند ،واگذار نماید.
عناوین پروژه ها:


انجام مطالعات ایمنی -فرآیند و شناسایی مخاطرات ) (HAZIDدر واحد ذخیره سازی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی
نژاد  -شرح کار



انجام مطالعات شناسایی مناطق پرخطر براساس استاندارد ) ( NFPA ( Area Classificationدر قالب طرح
اینترنشیپ)  -شرح کار



بهینه سازی فرآیند نمک زدایی (یون کلراید و نمک های مقاوم در برابر حرارت ) از آمین مستعمل در پاالیشگاه -

شرح

کار

مدارک مورد نیاز جهت اعالم آمادگی:


سوابق تیم اجرایی مرتبط با موضوع فراخوان



مستندات موجود مربوط به تشئیق نامه ها ،رضایت نامه های کارفرمایان قبلی در خصوص کیفیت کار ،کفایت نفرات
کلیدی ،تحقق اهداف و رعایت برنامه زمان بندی



گواهی نامه قطب پژوهشی مرتبط با موضوع (اخذ شده از دبیرخانه شورای عالی قطب های پژوهشی وزارت نفت)

معیارهای ارزیابی:


سوابق علمی و تجربیات مجری در زمینه موضوع



سوابق علمی و تجربیات همکاران در زمنیه مرتبط با موضوع



پیش بینی تخصص های مورد نیاز



درک مفاهیم و تناسب اقدامات پروژه



برنامه زمان بندی



امکانات و تجهیزات موجود (گزینه های فنی و اجرایی)

لذا از کلیه مجریان و قطب های پژوهشی که توانایی انجام این پروژه را دارند ،دعوت می شود پس از مطالعه  RFPآن ،فرم
پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی را تکمیل و حداکثر تا مورخ  95/1/31به نشانی ذیل ارسال نموده و همزمان طی مکاتبه ای با

واحد پژوهش و فناوری ضمن اعالم ارسال پروپوزال ،رسید پستی را قبل از اتمام مهلت به پست الکترونیک
 research@khangiran.comارسال نمایند.
نشانی پستی :استان خراسان رضوی -سرخس -شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد -اداره پژوهش و فناوری -صندوق پستی
511
تلفن تماس05133002271 :
جهت تسریع در روند بررسی پیشنهادات پژوهشی ،آگاهی از موارد ذیل برای ارسال پیشنهادات الزامی بوده و عدم رعایت این
الزامات توسط پیشنهاد دهنده موجب عدم بررسی پیشنهادات خواهد شد.
تمام صفحات فرم های تکمیل شده پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی مهر و امضاء گردیده و ارسال گردد.
کلیه قسمت های فرم پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی بایستی به نحو مناسب تکمیل گردیده و فاقد هر گونه ابهامی باشد.بدیهی است
فرم های ناقص ،فاقد شماره تماس،آدرس دقیق و  ...از روند بررسی حذف خواهند گردید .مسئولیت هر گونه نقص یا اشتباه در
محاسبه هزینه های پروژه (اعم از هزینه های پرسنلی ،بیمه ،مالیات  ،باالسری ،مسافرت های ضروری و  )...بر عهده تکمیل کننده
فرم می باشد.
از تغییر شکل فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی خودداری گردد.
این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد ارسالی و همچنین انتخاب پیشنهاد برتر از بین پیشنهادات مشابه مختار می باشد.
هیچگونه تعهدی برای این شرکت بابت هزینه تدوین پیشنهاد پروژه یا سایر هزینه های جانبی ،وجود نخواهد داشت.
در صورت نیاز و درخواست این شرکت ،پیشنهاد دهندگان می بایست جهت ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص پیشنهاد در این
شرکت حضور یابند.
عنوان پیشنهادات ارسالی باید با عنوان اعالم شده در فراخوان یکی باشد.

