
طراحی، مهندسی،  تامین و ساخت
آب شیرین کن 35000 مترمکعب 

در شبانه روز لیان





ــر و  ــاخت بویل ــی و س ــرکت مهندس ــراه ش ــه هم ــا ب ــروه مپن ــرکت گ ش
ــذ  ــه اخ ــق ب ــا موف ــداری مپن ــرات و نگه ــرکت تعمی ــا و ش ــزات مپن تجهی
ــا حضــور  ــروژه هــای SWRO طــی مناقصــه ای ب ــن پ یکــی از بزرگتری
20 شــرکت معتبــر در حــوزه آب گردیــد. پــروژه مذکــور پــروژه ســرمایه 
ــه آب  گــذاری، ســاخت، نصــب، اجــرا و بهــره بــرداری 15 ســاله کارخان
شــیرین کــن شــهر بوشــهر بــا ظرفیــت 35000 مترمکعــب در روز بــوده 
ــا  ــردد. قطع ــرداری گ ــره ب ــرا و به ــاه اج ــرف 18 م ــت ظ ــی بایس ــه م ک
موفقیــت در اخــذ پــروژه هــای آبشــیرین کــن بــا ایــن ظرفیــت، دســتاورد 
بزرگــی بــرای گــروه مپنــا در راســتای ورود جــدی بــه بــازار آب بــوده 
و بــا توجــه بــه وضعیــت نامناســب ذخایــر آبــی ایــران و تعریــف پــروژه 
ــود  ــتای بهب ــوان در راس ــه بت ــت ک ــد اس ــوزه، امی ــن ح ــی در ای ــای آت ه

وضعیــت کــم آبــی در کشــور قــدم برداشــت

موفقیت گروه مپنا
 در اخذ بزرگترین پروژه

 آب شیرین کن شهری



                                            نحوه اطالع از مناقصه: آگهی مناقصه

                                دریافت مدارک کارفرما

                     بازدید از سایت پروژه

          تمدید مهلت ارسال مدارک تا تاریخ 1396/8/20 و سپس تمدید مجدد تا تاریخ 1396/9/20

     جلسه شفاف سازی فنی با کارفرما )سرمایه پذیر(

 ارسال پیشنهاد فنی و قیمت نهایی برای سرمایه پذیر

 بازگشایی پاکات و اعالم برنده

      جلسات گروه مپنا با دفتر تجهیز منابع مالی آبفا/ابالغ رسمی قرارداد آبفا 
            به شرکت گروه مپنا به نمایندگی از گروه مپنا

                     تحویل زمین به سرمایه گذار   

1396/4/20                           

1396/5/30                    

1396/6/7               

1396/8/20        

1396/8/10     

1396/9/18    

1396/10/20   

1396/12/26       

1397/2/17             

گاهشمار مناقصه



شرکت آب و فاضالب )آبفا( بوشهر 

شرکت پایدار پویش مبین

شرکت گروه مپنا

)IP( بخش سرمایه گذاری گروه مپنا

کنسرسیوم شرکت های مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا / نصب نیرو

شرکت O&M مپنا

سرمایه پذیر:  

مشاور سرمایه پذیر: 

کارفرمای اصلی: 

سرمایه گذار:

 : EPC پیمانکار

بهره بردار:

ابالغیه قرارداد

سازمان ها/ شرکت ها



ــه ظرفیــت 35000 مترمکعــب در شــبانه روز،  ــان ب ــروژه آب شــیرین کــن لی ــراردادی پ مــدل ق
BOO و شــامل بخــش هــای زیــر مــی باشــد:

)F( تامین مالی طرح
احــداث کارخانـــه آب شـــیرین کن )EPC(: طراحـــــی، تهیه و خریــــد، اجـــرا

 نصب و راه اندازی به مدت 18 ماه
بهره برداری کارخانه آب شیرین کن )O&M(: دوره بهره برداری تجاری 15 سال

دوره پیشــبرد در مناقصــه حاضــر 6 مــاه مــی باشــد و ســرمایه گــذار برنــده مناقصــه موظــف 
اســت بــا همــکاری خریــدار نســبت بــه تامیــن شــروط الزم بــر تاریــخ قطعیــت پــروژه اقــدام نماید.

 فرآیند نمک زدایی به روش اسمز معکوس می باشد.	 
ــرداری و ژئوتکنیــک، 	  ــی، نقشــه ب ــه و تفصیل ــه خدمــات مهندســی )طراحــی پای  انجــام کلی

ــد، ســاخت و نصــب( بعهــده ســرمایه گــذار اســت. خری
 احــداث کلیــه ســاختمان هــا و ابنیــه فنــی فراینــدی و جنبــی، تاسیســات زیربنایــی، محوطــه 	 

ســازی و ایجــاد فضــای ســبز و معابــر دسترســی، دیوارکشــی و ســایر عملیــات اجرایــی 
بــه عهــده ســرمایه گــذار اســت.

 تامیــن، تهیــه، ســاخت، حمــل، نصــب و راه انــدازی کلیه تجهیــزات الکترومکانیکال و ابــزار دقیق 	 
مطابــق نقشــه هــا و مشــخصات فنــی منــدرج در این قــرارداد بــه عهده ســرمایه گذار اســت.

 تامیــن انــرژی، بــرق و بــرق اضطــراری در طــول دوره ســاخت و بهــره بــرداری بعهــده 	 
ســرمایه گــذار اســت.

ــروی انســانی، 	  ــواد شــیمیایی، نی ــرداری )م ــره ب ــداری، به ــر، نگه ــه هــای تعمی ــه هزین  کلی
ماشــین آالت و تجهیــزات و...(، راهبــری و مدیریــت پــروژه در طــول دوره بهــره بــرداری 

تجــاری بعهــده ســرمایه گــذار اســت.
 تملک زمین مورد نیاز پروژه بر عهده خریدار می باشد.	 

BOO شرح کلی پروژه

BOO اسکوپ پروژه



محل زمین مورد نظر، شهرک صنعتی 
دریایی بوشهر)سرتل( می باشد.

شرایط ساختگاه



Intake & Outfall سیستم

بخش  دریا

پیشنهادی اولیه

نمونه کارهای



نمونه کارهایبخش خشکی



 To Water
Supply
Pipeline 

 Cartridge
Filter

Brine Water Tank

RO Skid

Post Treatment

Permeate Tank

Chemical Dosing

شرح سیستم ها



 From
Intake
)Basin( 

Outfall

 To RO
Rack

Sedimentation/DAF

 Dual Media Filter )DMF(

CIP PackageCartridge Filter

Chemical Dosing



BOO  ساختار شکست پروژه

کلیات بخش EPC پروژه
  •Intake & Outfall
 • Pretreatment system (DMF( 
   • Desalination (SWRO(
  • Dosing System
 • Transfer Pump
 • Storage Tank (Concrete(
 • Piping
• Electrical
 • I&C
• Civil Work
 • Other (training, trial operation, first filling, spare part, ...(

تامین مالی- طراحی - ساخت - راه اندازی - بهره برداری تاسیسات
امضای موافقت نامه و دوره پیشبرد

قطعیت قرارداد و شروع کار
تجهیز کارگاه

خدمات مهندسی مورد نیاز )مثل ژئوتکنیک و نقشه برداری و ... (
طراحی تاسیسات نمک زدایی

طراحی سایر ابنیه
طراحی محوطه سازی

اجرای تاسیسات نمک زدایی
اجرای سایر ابنیه

اجرای محوطه سازی
نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین آالت

راه اندازی آزمایشی - آزمایشات عملکردی و ...
برچیدن کارگاه

دوره بهره برداری تجاری
آموزش کارکنان

شرح فعالیت سطح WBS Code

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1-1
2-1
3-1
4-1
6-1
7-1
8-1
10-1
11-1
12-1
13-1
14-1
15-1
16-1
17-1



زمانبندي کالن وقایع مهم 
تاریخ نفوذ: تاریخ عقد قرارداد سرمایه گذار و خریدار

تاریخ قطعیت: تاریخ اخذ مجوزها توسط سرمایه گذار و خریدار و ارائه طرح 
مفهومی و جانمایی

دوره پیشبرد: دوره ای که از تاریخ نفوذ شروع شده و تا تاریخ قطعیت ادامه می یابد.

تاریخ نفوذ

تهیه طرح مفهومی و پایه، نقشه جانمایی تاسیسات

تاریخ قطعیت

آغاز فعالیت های اجرایی در ساختگاه

تاریخ اتمام کل پروژه

اتمام کارهای ساختمانی ) کارهای اصلی ( پروژه

اتمام کارهای مکانیکی احداث پروژه

آغاز آزمایش های عملکردی کل پروژه

تاریخ بهره برداری تجاری برنامه ریزی شده ی کل پروژه

خریدار و سرمایه گذار

سرمایه گذار

خریدار و سرمایه گذار

سرمایه گذار

سرمایه گذار

سرمایه گذار

سرمایه گذار

سرمایه گذار

سرمایه گذار

+ 4 ماه پس از تاریـــــخ نفوذ
+ 4 ماه پس از تاریـــــخ نفوذ
+ 2 ماه پس از تاریـــخ قطعیت
+ 18 ماه پس از تاریخ قطعیت
+ 17 ماه پس از تاریخ قطعیت
+ 17 ماه پس از تاریخ قطعیت
+ 17 ماه پس از تاریخ قطعیت
+ 18 ماه پس از تاریخ قطعیت
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دفتر تهران :
خیابان آفریقا)نلسون ماندال(، نرسیده به بزرگراه مدرس

کوچه گلخانه، شمـــــاره7
تلفــــن:  27583900 )021(
نمابــــر: 27582001 )021(

کارخانه :
کرج، کیلومتر 12 اتوبان کرج- قزوین، بلــــوار کاوش

تلفن: 34766900-19 )026(
نمابــــر: 36173435 )026(

www.mapnabe.com
info@mapnabe.com
sales@mapnabe.com


