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 :خالصه اسناد مناقصه پروژه
 " اي کشورواحدهاي گلخانهبازنگري استاندارد معيار مصرف انرژي در  "

 

 :شرح کار پروژه 
 

اي آوري آمار در خصوص نوع ، تعداد ، اقليم و ميزان مصرف حاملهاي انرژي در واحدهاي گلخانهجمع -1

 سال گذشته .  5هاي مختلف کشور، در کشور و ميزان توليدات آنها در اقليم

اي با مراجعه به سوابق آوري آمار در خصوص شناسايي تجهيزات مربوطه در واحدهاي گلخانهجمع  -2

 هاي نفتي ايران ، شرکت ملي گاز ايران و وزارت جهاد کشاورزي .ت پخش فرآوردهموجود درشرک

آوري اطالعات و تعيين برنامه جهت انجام هاي مورد نياز جهت جمعطراحي و تهيه چك ليست  -3

 ها.گيرياندازه

جمع آوري اطالعات مربوط به سياستها و دستور العملهاي اجرايي مدون شده مرتبط با مصارف   -4

 اي کشور .رژي در واحدهاي گلخانهان

 اي.هاي برق در واحدهاي گلخانهبررسي شبكه -5

 هاي کشور و ضرايب انتقال حرارت آنها .آوري اطالعات در خصوص نوع و سازه گلخانهجمع -6

 اي کشور.هاي گرمايشي و تهويه واحدهاي گلخانهآوري اطالعات در خصوص نوع سامانهجمع -7

 اي در جهان.خصوص فناوريهاي نوين و واحدهاي مدرن گلخانهآوري اطالعات در جمع -8

اي، بر آوري اطالعات در خصوص ميزان نيازهاي هواي تازه، رطوبت و دما، در واحدهاي گلخانهجمع -9

 اساس استانداردهاي جهاني )حداقل سه مرجع قابل استناد(.

صرف ويژه انرژي، جهت هاي انرژي و مآوري اطالعات در خصوص ميزان توليد، مصرف حاملجمع -10

با نظر کارفرما  کشور ( و از هر قاره کشور و يا کشورهايي بعنوان شاخص 10کشت تجاري )حداقل 

 تعيين گردد . 

هاي مختلف، بر اساس اطالعات توليد و مصرف ويژه انرژي کشور، جهت کشت تجاري، در اقليم -11

 سال گذشته. 5مصرف انرژي در 

 )با رويكرد تجاري( در ايبررسي بازار توليد ، چرخه و چگونگي صادرات و واردات محصوالت گلخانه  -12

 المللي آنان. ايران و جهان ، سهم بازار کشورهاي شاخص و ميزان درآمد در عرصه ملي و بين

ا اي با کشورهاي شاخص با نظر کارفرممقايسه وضعيت کنوني مصرف ويژه انرژي محصوالت گلخانه -13

(Gap Analysis.) 

و يا آخرين نسخه مصوب معاونت باغباني وزارت  14300تعيين اقليم مصوب )بر اساس استاندارد ملي  -14

 جهاد کشاورزي( 

 (.Power Pointارائه گزارش فاز اول )بصورت نسخه کاغذي و الكترونيكي وخالصه گزارش بصورت  -15

 فاز دوم: مميزي جامع انرژي
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با همكاري وزارت جهاد کشاورزي با رويكرد کشت تجاري در چارچوب اي واحد گلخانه 21تعيين  .1

 فاز اول( ، با تأييد کارفرما ، جهت انجام مميزي انرژي . 14اقليم مصوب کشور)بند 

 هاي مميزي انرژي با تأييد کارفرما .تهيه داده برگ .2

اي منتخب، هاي انرژي واحدهاي و مصرف حاملآوري اطالعات  توليدات محصوالت گلخانهجمع .3

 طي سه سال گذشته.

اي و معماري و برآورد آوري اطالعات سازهانجام مميزي انرژي در واحدهاي منتخب، شامل جمع .4

هاي حرارتي بر گيريها، انجام اندازهگيري و برآورد ميزان تهويه واحدضرايب انتقال حرارت، اندازه

هاي الكتريكي گيريو انجام اندازه برداري حرارتي در صورت امكانروي تجهيزات گرمايي، عكس

گيري مصارف انرژي ميبايست صحت کاليبراسيون دستگاهها به تاييد )تبصره : جهت اندازه

 شرکتهاي حائز صالحيت رسيده باشد و توسط کارفرما کنترل گردد(.

شناسايي تجهيزات الكتريكي و حرارتي و نصب کنتورهاي مورد نياز جهت اندازه گيري و تعيين   .5

 هاي الكتريكي و حرارتي .ميزان مصارف انرژي

 اندازه گيري وتعيين و محاسبه تلفات انرژي، به تفكيك.  .6

 اي.اندازه گيري و تعيين و محاسبه راندمان حرارتي تجهيزات گرمايي مستقر در واحدهاي گلخانه  .7

 Buildingاي منتخب )محاسبه ضرايب بار حرارتي با توجه به نوع پوشش واحدهاي گلخانه  .8

Load Coefficient  )BLC  . و مقايسه آنها با يكديگر 

ومقايسه آنها منتخبايحرارتي( واحدهاي گلخانه _محاسبه مصارف ويژه انرژي )الكتريكي   .9

 بايكديگر.

 حرارتي( با ساير کشورهاي شاخص فاز يك. _مقايسه مصارف تجهيزات )الكتريكي   .10

بر اساس مدل  Reconciliation) (( و اصالح وتلفيق Validationبررسي ، معتبر سازي )  .11

 مناسب.

بررسي انرژيهاي نو)تجديدپذير( ، روشهاي نوين کاربرد ، بازيافت انرژي و نوآوريها در رويكرد   .12

 کشت تجاري

 اي در مقياس توليد و مصرف انرژي.عملكرد شهرکهاي گلخانه  .13

و تاثير آن بر شدت مصرف انرژي آن  ايمحاسبات و طراحي الگوي آب مصرفي واحدهاي گلخانه  .14

 واحدها 

 (.Power Pointارائه گزارش فاز دوم )بصورت نسخه کاغذي ، فايل الكترونيكي و خالصه گزارش   .15

 فاز سوم: بازنگري تدوين استاندارد

)تجزيه تحليل ، ارائه راهكارها ، آموزش ، پياده سازي نظام مديريت انرژي متناسب با عملكرد واحدهاي 

 اي کشور و ارائه بازنگري استاندارد(گلخانه

 اي.تحليل شرايط توليد ، کارايي تجهيزات و عوامل موثر بر توليد در واحدهاي گلخانه  -1

 اي کشور.تحليل شرايط کنوني و شرايط بهينه سازي مصرف سوخت در واحدهاي گلخانه  -2

 برنامه ريزي توليد با ديدگاه کاهش مصرف انرژي.  -3
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هاي بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي و حرارتي) با سناريوهاي کم هزينه ، هزينه ارائه راهكار  -4

 فاز دوم شرح خدمات. 12متوسط و پر هزينه( به انضمام موارد مندرج در بند 

( و انتخاب گزينه  Techno-Economical Analysisتحليل فني اقتصادي راهكارهاي پيشنهادي )   -5

 رامترهاي اقتصادي به شرح ذيل :( و اعمال پاBase Case ارجح )

 نرخ تنزيل -الف(

 نرخ تورم -ب(

 هاي سرمايه گذاري اوليه با مراجع قابل استنادهزينه -ج(

 هزينه عملياتي -د(

 حاملهاي انرژيهزينه -ذ(

 دوره ونرخ بازگشت سرمايه -ر(

 اعمال تاثيرتغييرات قيمت انرژي در طول استهالك سرمايه -ز(

بر راهكارهاي بدون هزينه بصورت دستورالعملهاي قابل اجرا با توجيه مناسب و راهكارهاي هزينه ارائه  -ه(

 بصورت طرحهاي جداگانه اجرايي وامكانسنجي شده .

 ساير پارامترهاي اقتصادي تاثيرگذار. -و(

ا حضور ارائه گزارش مميزي و راهكارهاي ذيربط براي صرفه جويي در مصرف انرژي در هر واحد ذيربط ب  -6

 کارفرما .

هاي نفرروز که توسط کارفرما معرفي خواهند شد. کليه هزينه 50برگزاري دوره آموزشي جهت آموزش   -7

 آموزشي اين بند شامل مدرس دوره، تهيه جزوات آموزشي و پذيرايي ميباشد .

 (.Power Pointارائه گزارش فاز سوم )بصورت نسخه کاغذي ، فايل الكترونيكي و خالصه گزارش   -8

و نحوه تاثير آن در عملكرد کنوني  14300بررسي وضعيت مصرف انرژي و دستاوردهاي استاندارد ملي  -9

هاي مختلف با توجه به تجهيزات اي ، با توجه به تغيير شرايط کشور ،نوع توليد و اقليمواحدهاي گلخانه

ارت جهاد کشاورزي و نظرات هاي وزو ملزومات فني آنها با در نظر گرفتن استانداردهاي روز دنيا و طرح

 مجامع تحقيقاتي معتبر کشور و مورد تاييد وزارت جهاد کشاورزي.

 ارايه روشهاي تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده. - 10

اي )معيارهاي تدوين شده در وزارت جهاد استفاده از معيارهاي مصرف انرژي در واحدهاي گلخانه - 11

 کشاورزي(.

 اي.مل توسعه و عدم توسعه واحدهاي گلخانهارائه نقشه و دستورالع - 12

اي و متناظر نمودن آن با انرژي مصرفي همان تعيين الگوي آب مصرفي استاندارد واحدهاي گلخانه - 13

واحد )با رعايت اقليم ، الگوي کشت ، نوع محصول ، توليد ساالنه ، فناوري و تجهيزات بكار گرفته شده 

 اي(.  واحد گلخانه

 5و  4جويي انرژي، در صورت اجراي راهكارهاي ارائه شده در بندهاي پتانسيل صرفه برآورد ميزان - 14

 فاز سوم.



4 

 

هاي کارشناسي و اصلي برگزاري جلسات کارشناسي استاندارد که مشاور موظف است در کليه جلسه -  15

 کميته تدوين استانداردحضور فعال داشته باشد

هاي کامل با سازمان ملي اي. با هماهنگيي گلخانهاستاندارد مصرف انرژي واحدها 5تهيه فرمت   - 16

 استاندارد  

 (. Power Pointارائه گزارش فاز چهارم ) بصورت نسخه کاغذي ، فايل الكترونيكي وخالصه گزارش  - 17

 

 "شرايط اختصاصي"

 

از  گيري مورد نياز در انجام مميزي انرژي راموظف است کليه تجهيزات و وسائل اندازه "مهندس مشاور " -1

ترين دستگاهها انتخاب ، و قبل از شروع عمليات اجرايي ، ليست تجهيزات و وسائل را جديدترين و مدرن

 ارائه نمايد .  "کارفرما  "جهت بررسي و تاييد به 

موظف است تاييديه انجام مميزي انرژي واحدهاي صنعتي منتخب را طبق فرمتي که  "مهندس مشاور" -2

 نمايد. "کارفرما  "از واحدهاي مربوط اخذ نموده و تحويلدهد ارائه مي "کارفرما   "

موظف است در کليه جلسات کارشناسي و اصلي کميته تصويب استاندارد حضور  "مهندس مشاور " -3

يافته ، توضيحات و دفاعيات الزم را ارائه نمايد و بر آن اساس تغييرات الزم را در پيش نويس استانداردها 

 اعمال نمايد.

يد بازدبه منظور نظارت بر حسن اجراي پروژه و ": ظارت بر حسن اجراي پروژه و بازديدبه منظور ن -4

هاي هدف مشاور متعهد مي گردد خدمات مرتبط با بازديد از واحدهاي کارشناسان کارفرما در مجموعه

 . "نفر روز عهده دار شود  30صنعتي هدف را متناسب با استانداردهاي وزارت نفت به مدت 

از جمله بليط هواپيما ، رفت و آمد به مناطق  "مهندس مشاور "هاي مرتبط با کارشناسان نهکليه هزي -5

مهندس  "هاي متفرقه مربوط در طول اجراي پروژه بعهده عملياتي ، اقامت ، غذا و هرگونه هزينه

 باشد.مي "مشاور
 

اد گزارش ماهيانه متعهد است عالوه بر گزارش هر فاز در تمام طول مدت قرارد "مهندس مشاور  " -6

شامل فعاليتهاي انجام شده در طول ماه ، برنامه ريزي به منظور فعاليتهاي ماه آينده ، فعاليتهاي داراي 

و ارائه  Power Pointو  Wordتاخير و داليل آن و تهيه گزارش ماهانه براي ارائه به کارفرما بصورت 

( و ارائه MS Projectورت فايل کنترل پروژه )گزارشي از پيشرفت فيزيكي و واقعي پروژه در هر ماه بص

 به کارفرما  ارائه نمايد S-Curveنمودار 
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 :نحوه پرداخت 

 (میلیارد و نهصد و پانزده میلیونسه ) 3،915،000،000مبلغ قرارداد براي اجراي كامل موضوع قرارداد برآورد 

 مي باشد. ريال

از قرارداد را با رعايت  )فاز( از مبلغ مربوط به هر مرحله (25% ) مي تواند بیست و پنج درصد« كارفرما» -

 .شرايط عمومي قرارداد، به مهندس مشاور پرداخت نمايد 19شرايط مندرجدر ماده 

 

 نحوه و شرايط پرداخت به شرح ذيل مي باشد:

 است« كارفرما»مبلغ قرارداد ثابت است و متناسب با پیشرفت هر فاز طبق جدول فوق كه مورد تايید   -1

 تعديل و پس از اعمال كسور قانوني و قراردادي و ساير مطالبات حال شده كارفرما، صورت میگیرد و مشمول

 .آحاد بها نمیشود

مورد  كلیه هزينه هاي اجرا و انجام كار را اعم از وسايل، ابزار آالت، امكانات و تسهیالت« مهندس مشاور» -2

هزينه هاي  و عوارض، بیمه تامین اجتماعي، هزينه باالسري، سود متعارف و نیاز اجراي كار، هر نوع مالیات

پرداخت  در مبلغ قرارداد منظور نموده است و هیچگونه )بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده( ديگر را 

 .تعلق نخواهد گرفت« مهندس مشاور»اضافي ديگري به 

 ئه گزارش نهايي و رفع نواقص كار و ارائهتسويه حساب و پرداخت آخرين صورتحساب پس از ارا -3

 و اعمال كسورات قانوني و قراردادي ) ارائه« كارفرما»و تايید كتبي « مهندس مشاورصورتحساب توسط 

 مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعي( و تكمیل برگ مفاصاحساب و تسويه حساب كامل قرارداد پرداخت خواهد

 . داشت

 .صورت مي گیرد« كارفرما»كسورات قانوني و ساير مطالبات حال شده پرداختها پس از اعمال  -4

پیشرفت و  مدارک الزم براي انجام پرداخت هاي موضوع اين ماده شامل اصل صورتحساب و گزارش و فرم -5

 .رسیده است مي باشد« كارفرما»انجام كار مربوط به فعالیت مورد نظر كه به تائید 

 .روز از تاريخ تحويل میباشد20 «كارفرما»ارک ضمیمه آن براي مهلت بررسي صورتحساب و مد -6

میتواند پس از « قرار نگرفته است، مهندس مشاور« كارفرما»درمورد آن بخش از گزارشات كه مورد تائید  -7

ارائه نمايد. « كارفرما»صورتحساب اصالحي صادر و مجدداً به « كارفرما»بررسي مجدد و تامین نظر 

 .ي ارائه شده مطابق روش باال عمل میشودصورتحساب اصالح
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