ՄՐՑՈՒՅԹ #18-010
Վայոց Ձորի մարզի Գնդեվազ համայնքի և Սյունիքի մարզի Նռնաձոր համայնքի
սառնարանային համակարգերի սարքավորումների, նրանց բաղադրիչների, անհրաժեշտ
նյութերի մատակարարման, տեղադրման, փորձարկման և երաշխիքային սպասարկման

Գնառաջարկի հրավեր

Հրավերի ուղարկման ամսաթիվ՝ 19 հունիսի, 2018թ.
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 05 հուլիսի, 2018թ., ժամը 13:00
՝
Հարգելի հայտատու,
1.
Սույն հրավերով Հայաստանի Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնը ԱՄՆ ՄԶԳ
ֆինանսավորմամբ իրականացվող ԱՐԴԻ ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է Ձեզ
ներկայացնելու սույն հրավերին կից Հավելված 1-ում ընդգրկված ապրանքների համար
Ձեր գնառաջարկը։

Ապրանքները պետք է առաքվեն և տեղադրվեն համապատասխանաբար Գնդեվազ և
Նռնաձոր համայնքներում։ Համապատասխան սարքավորումների, նրանց
բաղադրիչների և անհրաժեշտ նյութերի երաշխիքային սպասարկման ժամկետները
սկսվում են հանձման-ընդունման ակտերի ստորագրման օրվանից։ Բոլոր ապրանքների
առաքումը Վայոց Ձորի մարզի Գնդեվազ համայնք և Սյունիքի մարզի Նռնաձոր համայնք
պետք է կատարվի մատակարարողի միջոցներով և նրա հաշվին։
Սարքավորումների համապատասխանությունը որակի Եվրոպական և միջազգային
ստանդարտներին կդիտվի որպես առավելություն:

2. Ձեզ գնառաջարկի նախապատրաստմանը աջակցելու նպատակով մենք կցում ենք
առաջարկի ներկայացման օրինակելի ձևը:

ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՎԵՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ

Կից ներկայացված ձևաչափին համապատասխան պատրաստված Ձեր գնառաջարկը
ընդունելի է տպագիր` կնքված փակ ծրարով:
Հայտը, որն իր մեջ պետք է ներառի գնառաջարկը և համապատասխան տեխնիկական
փաստաթղթերը, առկայության դեպքում կատալոգ(ներ) և այլ տպագիր կամ առնչություն
ունեցող նյութեր` ներառյալ տեղեկատվություն ապրանքատեսակների արտադրության
երկիրը, պետք է մինչև 2018 թ. հուլիսի 5-ի , ժամը 13:00 ներկայացվի Հայաստանի
«Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» գրասենյակ, որի հասցեն է՝ ՀՀ, Երևան 0051, Կոմիտասի
59:
Հարցերի դեպքում կարող եք գրել sdallakyan@fullercenterarmenia.org հասցեին:
Հարցերի պատասխանները կտեղադրվեն կազմակերպության վեբ կայքի ARDI բաժնում՝
http://fullercenterarmenia.org/?page_id=310 համապատասխան մրցույթի «հարց ու
պատասխան» հղման մեջ:
ՀԱՅՏԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ
Փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում և կնքվում է (եթե կիրառելի է) այն
ներկայացնողի կողմից: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը կազմվում են բնօրինակից և
մեկ պատճենից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա գրվում են ԲՆՕՐԻՆԱԿ և ՊԱՏՃԵՆ
բառերը:
Ծրարի վրա նշվում են՝
 Պատվիրատուի անունը և հայտի ներկայցման վայրը /պատվիրատուի հասցեն/
 Հայտարարության անունը և համարը

 Չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը բառերը
 Հայտատուի/ընկերության անվանումը, գտնվելու վայրը, էլեկտրոնային հասցեն և
հեռախոսահամարը
Գնառաջարկը պետք է լինի ստորագրված հայտատուի լիազոր ներկայացուցչի կողմից,
լինի կնքված հայտատուի պաշտոնական կնիքով և դրված լինի փակ ծրարի մեջ, որի վրա
պետք է լինի նշված հայտատու կազմակերպության անվանումը:

ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՕՐԸ և ԺԱՄԸ
1. Հայտերի բացումը տեղի կունենա մրցույթի վերջնաժամկետի օրը՝ Կոմիտաս 59
հասցեում (ՀՀ, ք. Երևան), ժամը 14:30-ին, հանձնաժողովի անդամների ներկայությամբ:
Հայտատուները հրավիրվում են մասնակցելու հայտերի բացմանը:
2. Գնառաջարկները կգնահատվեն հանձնաժողովի կողմից և արդյունքները
կհրապարակվեն կազմակերպության կայքում: Հաջողակ հայտատուն կտեղեկացվի
լրացուցիչ:
3. Յուրաքանչյուր հայտատու կարող է ներկայացնել միայն մեկ գնառաջարկ: Բոլոր
գնառաջարկները, որոնք ներկայացվել են սույն կանոնի խախտմամբ, կմերժվեն:
4. Գները: Գները պետք է առաջարկվեն ՀՀ դրամով՝ առանց ԱԱՀ-ի: ԱՄՆ ՄԶԳ
ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Գյուղի զարգացման արդի նախաձեռնություն»
ծրագրի շրջանակներում կտրամադրվի ԱԱՀ-ից ազատելու բոլոր համապատասխան
փաստաթղթերը:
5. Գնառաջարկների գնահատում: Առաջարկները, որոնք կհամապատասխանեն
տեխնիկական
պահանջներին,
կգնահատվեն
արժեքների
և տեխնիկական
պահանջների
համապատասխանելիության
համեմատությամբ:
Գնահատելիս
Պատվիրատուն առաջնորդվելու է հետևյալ չափորոշիչներով՝
(ա) Առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական մասնագրերի համապատասխանությունը
սույն հրավերով ներկայացված պահանջներին
(բ) Առաջարկված գինը
(գ) Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը
Գնառաջարկները գնահատելիս գնառառաջարկում անհամապատասխանություններ
լինելու դեպքում Գնորդը յուրաքանչյուր առաջարկի համար կսահմանի գնահատման
գինը` ուղղումներ կատարելու միջոցով, հետևյալ դեպքերում`
(ա) որտեղ տարբերություն կա թվերով և տառերով արտահայտված
գումարների միջև; տառերով գրված գումարը որոշիչ է,
(բ) որտեղ տարբերություն կա միավոր արժեքի և համապատասխան
տողի ընդամենի միջև, որը ձևավորվում է միավոր արժեքի և քանակի
բազմապատկման արդյունքում; նշված միավոր արժեքը որոշիչ է,
(գ) եթե մատակարարը հրաժարվում է ընդունել ճշտումները, ապա իր
գնառաջարկը մերժվում է:

6.

Վավերականություն:

Ձեր

գնառաջարկը

պետք

է

ուժի

մեջ

լինի

քառասունհինգ (45) օր` սկսած գնառաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետից:

առնվազն

6.

Հայերեն լեզվով Ձեր գնառաջարկը պետք է ներառի բոլոր ապրանքների և

ծառայությունների ծավալը և լինի անփոփոխ պայմանագրի գործունեության ողջ
ընթացքի համար:

9. Պատվերի Շնորհում: Պատվիատուն պայմանագիր կկնքի այն Հայտատուի հետ, ում
գնառաջարկը առավելագույնս կհամապատասխանի սույն գնառաջարկի հրավերի
պահանջներին և վերոնշյալ չափորոշիչներին:

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ
_________(Ամսաթիվ)

Ում: <<Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոն>> ԲՀԿ
ՀՀ, ք․Երևան, Կոմիտասի 59

Մենք (Կազմակերպության անունը) առաջարկում ենք առաքել #18-010 մրցույթի Տեխնիկական
առաջադրանքում ներկայացված ապրանքները հետևյալ գնով
№

1

Անվանում

Նռնաձոր համայնքի 1-ին

Քանակը

1 հատ

սառնարանի (-3-ից +5)
սարքավորումներ՝ներառյալ

Միավորի գինը

Ընդամենը

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

(գումարը
թվերով և
բառերով)

առաքումը, տեղադրումը և

(գումարը թվերով
և բառերով)

երաշխիքային սպասարկումը
2

Նռնաձոր համայնքի 2-րդ

1 հատ

սառնարանի (-10-ից+3)
սարքավորումներ՝ներառյալ

(գումարը
թվերով և
բառերով)

(գումարը թվերով
և բառերով)

(գումարը
թվերով և
բառերով)

(գումարը թվերով
և բառերով)

(գումարը
թվերով և
բառերով)

(գումարը թվերով
և բառերով)

առաքումը, տեղադրումը և
երաշխիքային
սպասարկումը
3

Գնդեվազ համայնքի 1-ին

1 հատ

սառնարանի (+4)
սարքավորումներ՝ներառյալ
առաքումը, տեղադրումը և
երաշխիքային
սպասարկումը
4

Գնդեվազ համայնքի 2-րդ
սառնարանի (+4-ից +10)
սարքավորումներ՝ներառյալ

1 հատ

առաքումը, տեղադրումը և
երաշխիքային
սպասարկումը

Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո պահանջվող առաքումը ամբողջ ծավալով կատարելու
համար մեզ անհրաժեշտ կլինի (օրերի քանակը) օր։

Սույն Գնառաջարկը և Ձեր կողմից գնառաջարկի ընդունման գրությունը հիմք կհանդիսանան մեր
միջև Պայմանագրի կնքման համար: Միաժամանակ մենք հասկանում ենք, որ դուք Ձեզ իրավունք
եք

վերապահում

չեղյալ

համարել

մրցույթը

կամ

սահմանփակվել

հայտարարաված

աշխատանքների միայն մի մասի գնմամբ, եթե ներկայացված Գնառաջարկները գերազանցում են
տվյալ

նախագծի

համար

նախատեսված

բյուջեն

կամ

չեն

համապատասխանում

չափորոշիչներին, կամ ներկայացված են խախտումներով:
Մեր գնառաջարկը ուժի մեջ է (օրերի քանակը թվերով և բառերով) օր` սկսած սույն մրցույթի
համար սահմանված գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետից։

Մենք սույնով հաստատում ենք, որ այս Գնառաջարկը համապատասխանում է առաջարկի
փաստաթղթերով պահանջվող Գնառաջարկի Վավերականությանը:

Լիազոր անձի ստորագրությունը ______________________________________
Ստորագրողի անունն ու պաշտոնը
Հասցե

_________________________________

_______________________________________

Հեռ․

_________________________________________

Էլ․փոստ

________________________________________

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Սառնարանային Տնտեսության Տեխնիկական
Առաջադրանք

Ամսաթիվ . 13-06-2018
Տարբերակ . 1
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1. Ընդհանուր Դրույթներ
Սույն փաստաթուղթը ներկայացնում է ՀՀ Սյունիք մարզի Նռնաձոր համայնքում սառնարանային
տնտեսության մեխանիկական սարքավորումների բնութագրերը՝ մրցույթների անցկացման նպատակով:
Այն ներկայացնում է.
1- Սառեցման համար անհրաժեշտ սարքավորումների տեխնիկական բնութագրեր:
2- Տեխնիկական հատակագիծ, որը ներառում է սառնարանային տնտեսության սարքավորումների
տեղադրման վայրը և նրանց միացումները:
3- Սարքավորումների հզորությունները հիմնավորող հաշվարկներ:
4- Սառնարանային տնտեսության որակի ստուգաթերթ շահող կազմակերպության կողմից
օգտագործման նպատակով:
2. Տեղանքի բնութագիր
Սառնարանային տնտեսությունը գտնվում է ՀՀ Սյունիք մարզի Նռնաձոր համայնքում, բարձրությունը ծովի
մակերեվույթից 650մ (39.9N,46.4E) է: Հեռավորությունը Երևանից 435 կմ, Մեղրիից՝ 30 կմ։

Նռնաձոր գյուղն ունի հետևյալ ջերմաստիճանի և հարաբերական խոնավության մակարդակի տատանումը.
Օգոստոս

Սառնարանային տնտեսության արտաքին բլոկի (Condensing unit) հաշվարկային ջերմաստիճանը չպետք է
ցածր լինի 35ºC-ից:

Սառնարանային Տնտեսության Տեխնիկական
Առաջադրանք
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3. Սառնախցերի ընդհանուր տվյալներ
Արտադրանքի
բեռնում
Daily loading rate
(կգ/օր) (kg/day)

Պահեստի
Մակերես
Storage area
2
(m )

Պահեստի
Բարձրություն
Storage High
(m)

Պահեստի
Ջերմաստիճան
Temperature
(ºC)

Հարաբերական
Խոնավություն
Relative humidity
(%)

Նռան պահեստ

300

38.1

2.45

-3 մինչ 5

90-95%

Նռան հյութի պահեստ

100

34.8

2.45

-10 մինչ 3

90-95%

Condensing temperature
(ºC)
Tc = 45

Սառեցման
Հզորություն
Cooling capacity
(KW)
13

Կոմպրեսորի
Տեսակ
Compressor Type
Hermetic Scroll

Tc = 45

16

Hermetic Scroll

Նկարագրություն
Description

Նկարագրություն
Description
Նռան պահեստ
Նռան հյութի
պահեստ

Գոլորշիացման
ջերմաստիճան
Evaporative temperature
(ºC)
Te = -5
Te = -15

Կոնդենսացման ջերմաստիճան

4. Մեխանիկական սարքավորումների ցանկ
Սառնարանային տնտեսության մեխանիկական սաքավորումների ցանկը ներկայացված է հետևյալ
նկարում և աղյուսակում.

Սառնարանային Տնտեսության Տեխնիկական
Առաջադրանք
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5. Սառնարանի ջերմաստիճան
Սառնարանն ունի երկու հատված պահպանման ջերմաստիճանի տեսանակյունից, որոնք
միմյանցից բաժանվում են միջնապատով: Միջնապատը պետք է ունենա նվազագույնը 100մմ
հաստությամբ պոլիուրիտանի ջերմամեկուսիչ շերտ՝ տաք մակերեսի վրա կոնդենսատից
պաշտպանվելու համար:
 -3 ºC -ից մինչև +5ºC նռան պահպանման համար
 0 ºC - ից մինչև -10ºC նռան հյութի պահպանման համար

6. Մեխանիկական մասի մատակարարողը մրցույթի համար պետք է ներկայացնի հետևյալ
փաստաթղթերը:
1- Սարքավորումների ընտրման հաշվարկներ: (Calculation Data Sheet for condensing unit and evaporator
air cooler)
2- Սարքավորումների մանրամաս բնութագրեր: (Equipment Specification condensing unit, air cooler , and
components)
3- Սարքավորումների պահեստամասերի ցանկը՝ 2 և 5 տարվա համար: (2 to 5 years spare part)
4- Գնային առաջարկ համապատասխան ներկայացված աղյուսակիներում:
5- Սարքավորումների համար որակի համապատասխանության հավաստագրեր (Product certificate of
conformity):
6- Սարքավորոմների արտադրողների որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր ըստ
ISO9001-2015 ստանդարտի (quality management system certificate according to ISO9001-2015):
7- Արտադրանքի որակի ստուգաթերթ՝ պատրաստված արտադրողի կողմից (Product quality Check list):
8- Սարքավորումների տեղադրման և պահպանման ձեռնարկ (Installation and maintenance manual)
հայերեն լեզվով:

Սառնարանային Տնտեսության Տեխնիկական
Առաջադրանք
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Ստորև ներկայացվում են նյութի կամ սարքավորման անվանումները՝ -3 ºC մինչ +5ºC սառնարանի ներքին
ջերմաստիճանի համար
Բացատրությւոն
1.
2.
3.
4.
5.

Արտաքին բլոկ Կոնդենսատոր* (condensing unit)՝ 35 ºC առավելագույն շրջակա միջավայրի
ջերմաստիճանի դեպքում ապահովում է 13 KW ներքին գոլորշիացուցիչի հովացման
հզորություն: Կոմպրեսորի Տեսակը Hermetic Scroll
Ներքին բլոկ Գոլորշիացուցիչ* (Evaporator)՝ 13 KW հզորությամբ և 5.5մմ թիթեղների
տարածությամբ, գոլորշիացման ջերմաստիճանը՝ -5 ºC, շրջանառման օդի ծավալը՝ 9000 m3/hr:
Ֆրեոն գազ R134a տեսակի
Պղնձե Խողովակ հեղուկ գազի համար L տեսակի, արտաքին տրամագիծ՝ OD=5/8” (OD=15մմ) ,
հաստություն՝ TH.=1մմ
Պղնձե Խողովակ գոլորշիացված գազի համար L տեսակի, արտաքին տրամագիծ՝OD=1 3/8”
(OD=35մմ), հաստություն՝ TH.=1.4 մմ

Չափման
միավովր

Ծավալ

հատ

1

հատ

1

կգ

21

մ

32

մ

32

6.

Արտաքին տրամագծով՝OD=5/8 ” (OD=15մմ) Պղնձե Խողովակ համար հենակ և կախիչ

հատ

22

7.

Արտաքին տրամագծով՝OD=1 3/8” (OD=35մմ) Պղնձե Խողովակ համար հենակ և կախիչ

հատ

26

մ

32

մ

32

հատ

1

հատ

1

հատ

1

հատ

1

մ

35

մ

3

հատ

2

17. մեկուսացված 10մմ k-Flex ջերմամեկուսիչով, 14-րդ կետում ներկայացված օդամղիչի համար

հատ

2

300x300: Օդամղիչն աշխատում է էլեկտրական վահանակի վրա տեղադրված բանալիով:
Արտաքին և ներքին բլոկների և էլեկտրական վահանակի էլեկտրական մալուխների
տեղադրում ու միացումներ

համա
կարգ

1

հատ

1

8.
9.

Պղնձե խողովակի համար K-Flex տեսակի ջերմամեկուսիչ նյութ՝ ներքին տրամագիծ՝ ID=5/8”
(OD=15մմ), TH.=10 մմ, արտաքին մակերեսը պատվում է 0.15մմ հաստությամբ ալյումինե
ինքնակպչուն թիթեղով :
Պղնձե խողովակի համար K-Flex տեսակի ջերմամեկուսիչ նյութ՝ ներքին տրամագիծ՝ ID=1 3/8”
(OD=35մմ), արտաքին մակերեսը պատվում է 0.15մմ հաստությամբ ալյումինե ինքնակպչուն
թիթեղով :

10. Սառնարանի ներքին ջերմաստիճանի կառավարիչ՝ -10 –ից մինչև +20 ºC, 0.2 ºC ճշտությամբ:
Սառնարանի դրսում տեղադրված ջերմաստիճանի ցուցիչ՝ -10 –ից մինչև +20 ºC, 0.2 ºC

11. ճշտությամբ:

Սառնարանի դրսում տեղադրված հարաբերական խոնավության ցուցիչ՝ 0 – ից մինչև 100% , 1%

12. ճշտությամբ:

13.

Էլեկտրական կառավարման վահանակ, որը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին.
 Սարքավորումների միացումների ապահովում և աշխատանքի վիճակի լուսային ցոիցիչի
առկայություն: (Equipment ON/Off Switch , status indication lamp)
 Էլեկտրական ապահովիչներ (Circuit Barker)
 Ֆազերի կառավարման սարք (Phase control)
 Օդափոխության օդամղիչ վահանակի հովացման համար: (Cooling fan with filter)
 Վահանակի տուփի պատրասռումը պետք է համապատասխանի IP 4 5 պաշտպանիչ
ցուցիչին և տեղադրված լինի ներքին տարածքում:
 Լարման և հոսանքի ուժի ցուցիչներ: (Voltage and current meter)
 Հակակոնդեսացման էլեկտրական տաքացուցիչ տեղադրված վահանակի մեջ:

14. Էլեկտրական մալուխների անցկացման համար ջերմակայուն PVC Խողովակ
Կոնդենսատի հեռացման համար պղնձի խողովակ 1” (OD=25մմ) էլեկտրական տաքացուցիչով

15. սառցակալումը կանխելու համար:

16. Օդամղիչ պատի վրա տեղադրվող 600 m3/hr , 50 Pa , 220Volt, 50HZ
Կափույր պատի վրա տեղադրվող մեխանիկական ինքնա վերադարձ զսպանակով,

18.

19. Սառնախցիկի դուռ W=1200mm x H=2200mm x TH.=150mm
20. Տեղափոխման և տրասպորտային ծախսեր
21. Համակարգի փորձարկում ու հանձնում ըստ հանձման ձևի

*Սարքի համար ներկայացվելու է մանրամասն տեխնիկական բնութագիր

հատ

1

Նյութի գին /
տեղադրման
գին
(ՀՀԴ)

Սառնարանային Տնտեսության Տեխնիկական
Առաջադրանք
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Ստորև ներկայացվում են նյութի կամ սարքավորման անվանումները՝ -10 ºC մինչ +0ºC սառնարանի ներքին
ջերմաստիճանի համար
Չափման
միավովր

Ծավալ

հատ

1

հատ

1

կգ

21

մ

20

մ

20

27. Արտաքին տրամագծով՝OD=5/8 ” (OD=15մմ) Պղնձե Խողովակ համար հենակ և կախիչ

հատ

22

28. Արտաքին տրամագծով՝OD=1 5/8” (OD=41.3մմ) Պղնձե Խողովակ համար հենակ և կախիչ

հատ

26

մ

32

մ

32

հատ

1

հատ

1

հատ

1

հատ

1

մ

25

մ

3

37. տեղադրում ու միացումներ

համա
կարգ

1

38. Սառնախցիկի դուռ W=1200mm x H=2200mm x TH.=150mm

հատ

1

Բացատրությւոն
Արտաքին բլոկ Կոնդենսատոր* (condensing unit)՝ 35 ºC առավելագույն շրջակա միջավայրի

22. ջերմաստիճանի դեպքում ապահովում է 16 KW ներքին գոլորշիացուցիչի հովացման
23.

հզորություն: Կոմպրեսորի Տեսակը Hermetic Scroll
Ներքին բլոկ Գոլորշիացուցիչ* (Evaporator)՝ 16 KW հզորությամբ և 5.5մմ թիթեղների
տարածությամբ, գոլորշիացման ջերմաստիճանը՝ -15 ºC, շրջանառման օդի ծավալը՝ 13500
m3/hr:

24. Ֆրեոն գազ R134a տեսակի
Պղնձե Խողովակ հեղուկ գազի համար L տեսակի, արտաքին տրամագիծ՝ OD=5/8” (OD=15մմ) ,

25. հաստություն՝ TH.=1մմ

Պղնձե Խողովակ գոլորշիացված գազի համար L տեսակի, արտաքին տրամագիծ՝OD=1 5/8”

26. (OD=41.3մմ), հաստություն՝ TH.=1.4 մմ

Պղնձե խողովակի համար K-Flex տեսակի ջերմամեկուսիչ նյութ՝ ներքին տրամագիծ՝ ID=5/8”

29. (OD=15մմ), TH.=10 մմ, արտաքին մակերեսը պատվում է 0.15մմ հաստությամբ ալյումինե
30.

ինքնակպչուն թիթեղով :
Պղնձե խողովակի համար K-Flex տեսակի ջերմամեկուսիչ նյութ՝ ներքին տրամագիծ՝ ID=1 5/8”
(OD=41.3մմ), արտաքին մակերեսը պատվում է 0.15մմ հաստությամբ ալյումինե ինքնակպչուն
թիթեղով :

31. Սառնարանի ներքին ջերմաստիճանի կառավարիչ՝ -20 –ից մինչև +20 ºC, 0.2 ºC ճշտությամբ:
Սառնարանի դրսում տեղադրված ջերմաստիճանի ցուցիչ՝ -20 –ից մինչև +20 ºC, 0.2 ºC

32. ճշտությամբ:

Սառնարանի դրսում տեղադրված հարաբերական խոնավության ցուցիչ՝ 0 – ից մինչև 100% , 1%

33. ճշտությամբ:

34.

Էլեկտրական կառավարման վահանակ, որը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին.
 Սարքավորումների միացումների ապահովում և աշխատանքի վիճակի լուսային ցոիցիչի
առկայություն: (Equipment ON/Off Switch , status indication lamp)
 Էլեկտրական ապահովիչներ (Circuit Barker)
 Ֆազերի կառավարման սարք (Phase control)
 Օդափոխության օդամղիչ վահանակի հովացման համար: (Cooling fan with filter)
 Վահանակի տուփի պատրասռումը պետք է համապատասխանի IP 4 5 պաշտպանիչ
ցուցիչին և տեղադրված լինի ներքին տարածքում:
 Լարման և հոսանքի ուժի ցուցիչներ: (Voltage and current meter)
 Հակակոնդեսացման էլեկտրական տաքացուցիչ տեղադրված վահանակի մեջ:

35. Էլեկտրական մալուխների անցկացման համար ջերմակայուն PVC Խողովակ
Կոնդենսատի հեռացման համար պղնձի խողովակ 1” (OD=25մմ) էլեկտրական տաքացուցիչով

36. սառցակալումը կանխելու համար:

Արտաքին և ներքին բլոկների և էլեկտրական վահանակի էլեկտրական մալուխների

39. Տեղափոխման և տրասպորտային ծախսեր
40. Համակարգի փորձարկում ու հանձնում ըստ հանձման ձևի

*Սարքի համար ներկայացվելու է մանրամասն տեխնիկական բնութագիր

հատ

1

Նյութի գին /
տեղադրման
գին
(ՀՀԴ)

N

M

L

I

H

G

F

17

16

15

condensate
Drain 25Ø

14

H=580 mm
1545

(-3°C) - (+5°C)
38.1 m2

600 m3/hr
P=80 Pa ,220volt
50Hz, IP54

ØÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ
Ï³÷áõÛñ 300x300

Evaporator DX cooler
13Kw Te=-5 °C,9000 m3/hr

150

14

13

Suction line,OD=1 83 "
OD= Ø35mm
Liquid line,OD= 85"
OD= Ø15.8mm

Up to 1"
181" to 183"
281" to 285"
Larger than

12

12

2 85"

Cupper pipe OD (inch)

Cupper pipe

13

150

600

11

condensate
Drain 25Ø

2

1.2
1.5
2.6

10

H=580 mm

1970

10

(+20°C) - (+25°C)
82 m2

ØÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ
Ï³÷áõÛñ 300x300

600 m3/hr
P=80 Pa ,220volt
50Hz, IP54

(-10°C) - (+3°C)
34.8 m2

Evaporator DX cooler
20Kw Te=-15 °C,
Qa=13500 m3/hr (approximate)

200
Pipe support

L

480
Pipe Span (m)

11

9

9

8

Suction line,OD=1 85 "
OD= Ø41.3mm
Liquid line,OD= 85"
OD= Ø15.8mm

590

Condensing Unit with
Hermetic Scroll compressor
13Kw cooling capacity
,Air Tenv=40 °C
Refrigerant : R134a

Condensing Unit with
Hermetic scroll compressor
16Kw cooling capacity
,Air Tenv=40 °C
Refrigerant : R134a

8

7

7

H=700mm

E

15

H=700mm

450

Piping Note:
1-Horizontal Pipes should have 1% slope in flow
direction
2-Cupper tubes should joint together with brazing
electrod with 15% minimum silver content.
3-When pipe change its directions, supports should
be placed at maximum of 600mm in each direction

16

1110

D

C

B

A

17

1110

200

500

805

805

6

6

5

5
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2

2
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-
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1
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1
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N/A

001

Contract or Job No.

Draw

K.M

Leak Check
After installation each circuit should be checked with
210psig (14.3 bar) dry nitrogen and check each
individual circuit and its connections and accessories.
Evacuation
1. After the system is leak checked, connect a good
high vacuum pump with fresh oil to both the low and
high side evacuation valves. Connections between the
pump and evacuation valves should be made with
copper tubing or high vacuum hose having a diameter
of at least 3/8”. Evacuate the system to 28 mmHg.
microns for the first evacuation.
2. After each evacuation, the vacuum should be broken
by the introduction of refrigerant into the system. The
refrigerant should be passed through a drier when
breaking the vacuum until the pressure is brought up to
0 psig.
3. Between the first and second evacuation, the liquid
filter driers and suction filters should be installed in each
replaceable core shell.
4. A triple evacuation is recommended. The third and
final evacuation should achieve a value of 29.7 mmHg
or less. After this vacuum is reached, add as much
refrigerant as possible into the receiver. Now the system
is ready to be started.

Rev.

4

General Plan Of Equipment Location and Piping Diagram
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1. Ընդհանուր Դրույթներ
Սույն փաստաթուղթը ներկայացնում է Գնդեվազ համայնքում սառնարանային տնտեսության
մեխանիկական սարքավորումների բնութագրերը՝ մրցույթների անցկացման նպատակով :
Այն ներկայացնում է.
1- Սառեցման համար անհրաժեշտ սարքավորումների տեխնիկական բնութագրեր:
2- Տեխնիկական հատակագիծ, որը ներառում է սառնարանային տնտեսության սարքավորումների
տեղադրման վայրը և նրանց միացումները:
3- Սարքավորումների հզորությունները հիմնավորող հաշվարկներ:
4- Սառնարանային տնտեսության որակի ստուգաթերթ շահող կազմակերպության կողմից
օգտագործման նպատակով:
2. Տեղանքի բնութագիր
Սառնարանային տնտեսությունը գտնվում է ՀՀ Վայոց Ձոր Գնդեվազ համայնքում, բարձրությունը ծովի
մակերեվույթից 1750մ (39.7N,45.6E) է: Հեռավորությունը Երևանից 163 կմ ։

Նռնաձոր գյուղն ունի հետևյալ ջերմաստիճանի և հարաբերական խոնավության մակարդակի տատանումը.
Օգոստոս

Սառնարանային տնտեսության արտաքին բլոկի (Condensing unit) հաշվարկային ջերմաստիճանը չպետք է
ցածր լինի 32ºC-ից:

Սառնարանային Տնտեսության Տեխնիկական
Առաջադրանք
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3. Սառնախցերի ընդհանուր տվյալներ
Նկարագրություն
Description
Փաթեթավորված
պանիրի պահեստ
Աղաջրով պանիրի
պահեստ
Նկարագրություն
Description
Փաթեթավորված
պանիրի պահեստ
Աղաջրով պանիրի
պահեստ

Արտադրանքի
բեռնում
Daily loading rate
(կգ/օր) (kg/day)

Պահեստի
Մակերես
Storage area
2
(m )

Պահեստի
Բարձրություն
Storage High
(m)

Պահեստի
Ջերմաստիճան
Temperature
(ºC)

Հարաբերական
Խոնավություն
Relative humidity
(%)

100

14

2.45

+4

65%

100

31.5

2.45

+4 մինչ +10

65%

Condensing temperature
(ºC)

Սառեցման
Հզորություն
Cooling capacity
(KW)

Կոմպրեսորի
Տեսակ
Compressor Type
-

Te = -1

Tc = 38

5

Hermetic Scroll

Te = -1

Tc = 38

8

Hermetic Scroll

Գոլորշիացման
ջերմաստիճան
Evaporative temperature
(ºC)

Կոնդենսացման ջերմաստիճան

4. Մեխանիկական սարքավորումների ցանկ
Սառնարանային տնտեսության մեխանիկական սաքավորումների ցանկը ներկայացված է հետևյալ
նկարում և աղյուսակում.

+4 ºC

Սառնարանային Տնտեսության Տեխնիկական
Առաջադրանք
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5. Սառնարանի ջերմաստիճան
Սառնարանն ունի երկու հատված պահպանման ջերմաստիճանի տեսանակյունից, որոնք
միմյանցից բաժանվում են միջնապատով:
 4 ºC -ից մինչև +10ºC Պանիրը աղաջրով պահպանման համար
 4 ºC Փաթեթավորված պանիրի պահպանման համար
6. Մեխանիկական մասի մատակարարողը մրցույթի համար պետք է ներկայացնի հետևյալ
փաստաթղթերը:
1- Սարքավորումների ընտրման հաշվարկներ: (Calculation Data Sheet for condensing unit and evaporator
air cooler)
2- Սարքավորումների մանրամաս բնութագրեր: (Equipment Specification condensing unit, air cooler , and
components)
3- Սարքավորումների պահեստամասերի ցանկը՝ 2 և 5 տարվա համար: (2 to 5 years spare part)
4- Գնային առաջարկ համապատասխան ներկայացված աղյուսակիներում:
5- Սարքավորումների համար որակի համապատասխանության հավաստագրեր (Product certificate of
conformity):
6- Սարքավորոմների արտադրողների որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր ըստ
ISO9001-2015 ստանդարտի (quality management system certificate according to ISO9001-2015):
7- Արտադրանքի որակի ստուգաթերթ՝ պատրաստված արտադրողի կողմից (Product quality Check list):
8- Սարքավորումների տեղադրման և պահպանման ձեռնարկ (Installation and maintenance manual)
հայերեն լեզվով:

Սառնարանային Տնտեսության Տեխնիկական
Առաջադրանք

Ամսաթիվ . 13-06-2018
Տարբերակ . 1
էջ 4

5 -ից

Ստորև ներկայացվում են նյութի կամ սարքավորման անվանումները՝ 4 ºC մինչ +10 ºC սառնարանի ներքին
ջերմաստիճանի համար Պանիրը աղաջրով պահպանման համար
Բացատրությւոն
1.
2.
3.
4.
5.

Արտաքին բլոկ Կոնդենսատոր* (condensing unit)՝ 32 ºC առավելագույն շրջակա
միջավայրի ջերմաստիճանի դեպքում ապահովում է 5KW ներքին գոլորշիացուցիչի
հովացման հզորություն: Կոմպրեսորի Տեսակը Hermetic Scroll
Ներքին բլոկ Գոլորշիացուցիչ* (Evaporator)՝ 5KW-հզորությամբ և 3մմ թիթեղների
տարածությամբ, գոլորշիացման ջերմաստիճանը՝ -1 ºC, շրջանառման օդի ծավալը՝ 5100
m3/hr:
Ֆրեոն գազ R134a տեսակի
Պղնձե Խողովակ հեղուկ գազի համար L տեսակի, արտաքին տրամագիծ՝ OD=3/8”
(OD=9.5մմ) , հաստություն՝ TH.=0.4մմ
Պղնձե Խողովակ գոլորշիացված գազի համար L տեսակի, արտաքին տրամագիծ՝OD=7/8”
(OD=22.2մմ), հաստություն՝ TH.=0.6 մմ

Չափման միավովր

Ծավալ

հատ

1

հատ

1

կգ

5

մ

4

մ

4

6.

Արտաքին տրամագծով՝ OD=3/8” (OD=9.5մմ) , Պղնձե Խողովակ համար հենակ և կախիչ

հատ

3

7.

Արտաքին տրամագծով՝OD=7/8” (OD=22.2մմ)Պղնձե Խողովակ համար հենակ և կախիչ

հատ

3

մ

4

մ

4

հատ

1

հատ

1

հատ

1

հատ

1

մ

6

մ

2

համակարգ

1

հատ

2

8.
9.

Պղնձե խողովակի համար K-Flex տեսակի ջերմամեկուսիչ նյութ՝ ներքին տրամագիծ՝
ID=3/8” (OD=9.5մմ), TH.=10 մմ, արտաքին մակերեսը պատվում է 0.15մմ հաստությամբ
ալյումինե ինքնակպչուն թիթեղով :
Պղնձե խողովակի համար K-Flex տեսակի ջերմամեկուսիչ նյութ՝ ներքին տրամագիծ՝
ID=7/8” (OD=22.2մմ), արտաքին մակերեսը պատվում է 0.15մմ հաստությամբ ալյումինե
ինքնակպչուն թիթեղով :
Սառնարանի ներքին ջերմաստիճանի կառավարիչ՝ -5 –ից մինչև +20 ºC, 0.1 ºC

10. ճշտությամբ:

Սառնարանի դրսում տեղադրված ջերմաստիճանի ցուցիչ՝ -5 –ից մինչև +20 ºC, 0.1 ºC

11. ճշտությամբ:

Սառնարանի դրսում տեղադրված հարաբերական խոնավության ցուցիչ՝ 0 – ից մինչև

12. 100% , 1% ճշտությամբ:

13.

Էլեկտրական կառավարման վահանակ, որը պետք է բավարարի հետևյալ
պահանջներին.
 Սարքավորումների միացումների ապահովում և աշխատանքի վիճակի լուսային
ցոիցիչի առկայություն: (Equipment ON/Off Switch , status indication lamp)
 Էլեկտրական ապահովիչներ (Circuit Barker)
 Ֆազերի կառավարման սարք (Phase control)
 Օդափոխության օդամղիչ վահանակի հովացման համար: (Cooling fan with filter)
 Վահանակի տուփի պատրասռումը պետք է համապատասխանի IP 4 5 պաշտպանիչ
ցուցիչին և տեղադրված լինի ներքին տարածքում:
 Լարման և հոսանքի ուժի ցուցիչներ: (Voltage and current meter)
 Հակակոնդեսացման էլեկտրական տաքացուցիչ տեղադրված վահանակի մեջ:

14. Էլեկտրական մալուխների անցկացման համար ջերմակայուն PVC Խողովակ
Կոնդենսատի հեռացման համար պղնձի խողովակ 1” (OD=25մմ) էլեկտրական

15. տաքացուցիչով սառցակալումը կանխելու համար:

Արտաքին և ներքին բլոկների և էլեկտրական վահանակի էլեկտրական մալուխների

16. տեղադրում ու միացումներ

17. Սառնախցիկի դուռ W=900mm x H=2000mm x TH.=150mm
18. Տեղափոխման և տրասպորտային ծախսեր
19. Համակարգի փորձարկում ու հանձնում ըստ հանձման ձևի

*Սարքի համար ներկայացվելու է մանրամասն տեխնիկական բնութագիր

հատ

1

Նյութի գին /
տեղադրման
գին
(ՀՀԴ)

Սառնարանային Տնտեսության Տեխնիկական
Առաջադրանք

Ամսաթիվ . 13-06-2018
Տարբերակ . 1
էջ 5

5 -ից

Ստորև ներկայացվում են նյութի կամ սարքավորման անվանումները՝ +4 ºC սառնարանի ներքին
ջերմաստիճանի համար, Փաթեթավորված պանիրի պահպանման համար
Բացատրությւոն
1
2
3
4
5

Արտաքին բլոկ Կոնդենսատոր* (condensing unit)՝ 32 ºC առավելագույն շրջակա
միջավայրի ջերմաստիճանի դեպքում ապահովում է 8 KW ներքին գոլորշիացուցիչի
հովացման հզորություն: Կոմպրեսորի Տեսակը Hermetic Scroll
Ներքին բլոկ Գոլորշիացուցիչ* (Evaporator)՝ 8KW հզորությամբ և 5.5մմ թիթեղների
տարածությամբ, գոլորշիացման ջերմաստիճանը՝ -1ºC, շրջանառման օդի ծավալը՝ 7100
m3/hr:
Ֆրեոն գազ R134a տեսակի
Պղնձե Խողովակ հեղուկ գազի համար L տեսակի, արտաքին տրամագիծ՝ OD=3/8”
(OD=9.5մմ) , հաստություն՝ TH.=0.4մմ
Պղնձե Խողովակ գոլորշիացված գազի համար L տեսակի, արտաքին տրամագիծ՝OD=7/8”
(OD=22.2մմ), հաստություն՝ TH.=0.6 մմ

Չափման միավովր

Ծավալ

հատ

1

հատ

1

կգ

7

մ

4

մ

4

6

Արտաքին տրամագծով՝ OD=3/8” (OD=9.5մմ) , Պղնձե Խողովակ համար հենակ և կախիչ

հատ

4

7

Արտաքին տրամագծով՝OD=7/8” (OD=22.2մմ)Պղնձե Խողովակ համար հենակ և կախիչ

հատ

4

մ

4

մ

4

հատ

1

հատ

1

հատ

1

հատ

1

մ

25

մ

3

համակարգ

1

հատ

1

8
9

Պղնձե խողովակի համար K-Flex տեսակի ջերմամեկուսիչ նյութ՝ ներքին տրամագիծ՝
ID=3/8” (OD=9.5մմ), TH.=10 մմ, արտաքին մակերեսը պատվում է 0.15մմ հաստությամբ
ալյումինե ինքնակպչուն թիթեղով :
Պղնձե խողովակի համար K-Flex տեսակի ջերմամեկուսիչ նյութ՝ ներքին տրամագիծ՝
ID=7/8” (OD=22.2մմ), արտաքին մակերեսը պատվում է 0.15մմ հաստությամբ ալյումինե
ինքնակպչուն թիթեղով :
Սառնարանի ներքին ջերմաստիճանի կառավարիչ՝ -10 –ից մինչև +20 ºC, 0.1 ºC

10 ճշտությամբ:

Սառնարանի դրսում տեղադրված ջերմաստիճանի ցուցիչ՝ -10 –ից մինչև +20 ºC, 0.1ºC

11 ճշտությամբ:

Սառնարանի դրսում տեղադրված հարաբերական խոնավության ցուցիչ՝ 0 – ից մինչև

12 100% , 1% ճշտությամբ:

13

Էլեկտրական կառավարման վահանակ, որը պետք է բավարարի հետևյալ
պահանջներին.
 Սարքավորումների միացումների ապահովում և աշխատանքի վիճակի լուսային
ցոիցիչի առկայություն: (Equipment ON/Off Switch , status indication lamp)
 Էլեկտրական ապահովիչներ (Circuit Barker)
 Ֆազերի կառավարման սարք (Phase control)
 Օդափոխության օդամղիչ վահանակի հովացման համար: (Cooling fan with filter)
 Վահանակի տուփի պատրասռումը պետք է համապատասխանի IP 4 5 պաշտպանիչ
ցուցիչին և տեղադրված լինի ներքին տարածքում:
 Լարման և հոսանքի ուժի ցուցիչներ: (Voltage and current meter)
 Հակակոնդեսացման էլեկտրական տաքացուցիչ տեղադրված վահանակի մեջ:

14 Էլեկտրական մալուխների անցկացման համար ջերմակայուն PVC Խողովակ
Կոնդենսատի հեռացման համար պղնձի խողովակ 1” (OD=25մմ) էլեկտրական

15 տաքացուցիչով սառցակալումը կանխելու համար:

Արտաքին և ներքին բլոկների և էլեկտրական վահանակի էլեկտրական մալուխների

16 տեղադրում ու միացումներ

17 Սառնախցիկի դուռ W=1100mm x H=2000mm x TH.=150mm
18 Տեղափոխման և տրասպորտային ծախսեր
19 Համակարգի փորձարկում ու հանձնում ըստ հանձման ձևի

*Սարքի համար ներկայացվելու է մանրամասն տեխնիկական բնութագիր

հատ

1

Նյութի գին /
տեղադրման
գին
(ՀՀԴ)

N

M

L

I

17

16

15

Condensing Unit with
Scroll Hermetic Compressor
5 Kw cooling capacity,
Tenv=32°C
Refrigerant : R134a

Suction line,OD= 87 "
OD= Ø22.2mm

15

2000

660

H=650 mm

3500

Liquid line,OD= 83 "
OD= Ø9.5mm

720

H=575mm

Condensate
Drain 25Ø

16

14

14

13

12

Evaporator 5Kw
cooling capacity,
Te=-1°C,5100m3/hr
7000

12

(+4°C)
14 m2
Packaged Cheese

13

11

9000

10

10

9

Suction line,OD= 87 "
OD= Ø22.2mm

9

Liquid line,OD= 83 "
OD= Ø9.5mm

Evaporator 8Kw
cooling capacity,
Te=-1°C, 7100m3/hr

(+4°C)
31.5 m2
Cheese with salt water

2000

Condensate
Drain 25Ø

8

8

660

H=650 mm

11

1360

H

G

F

E

D

C

B

A

17

610

1360

H=575mm

720

7

7

610

6

5

5

Condensing Unit with
Scroll Hermetic compressor
8 Kw cooling capacity,
Tenv=32 °C
Refrigerant : R134a
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Leak Check
After installation each circuit should be checked with 210psig (14.3 bar)
dry nitrogen and check each individual circuit and its connections and
accessories.
Evacuation
1. After the system is leak checked, connect a good high vacuum pump
with fresh oil to both the low and high side evacuation valves.
Connections between the pump and evacuation valves should be made
with copper tubing or high vacuum hose having a diameter of at least
3/8”. Evacuate the system to 28 mmHg. microns for the first evacuation.
2. After each evacuation, the vacuum should be broken by the
introduction of refrigerant into the system. The refrigerant should be
passed through a drier when breaking the vacuum until the pressure is
brought up to 0 psig.
3. Between the first and second evacuation, the liquid filter driers and
suction filters should be installed in each replaceable core shell.
4. A triple evacuation is recommended. The third and final evacuation
should achieve a value of 29.7 mmHg or less. After this vacuum is
reached, add as much refrigerant as possible into the receiver. Now the
system is ready to be started.
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Piping Note:
1-Horizontal Pipes should have 1% slope in flow direction
2-Cupper tubes should joint together with brazing electrod
with 15% minimum silver content.
3-When pipe change its directions, supports should be placed
at maximum of 600mm in each direction

Cupper pipe

Pipe support

Pipe Sport Span (m)

2

1.2
1.5

Cupper pipe OD (inch)

Up to 1"
181" to 183"

DATE

13-06-18

ARMENIA - GNDEVAZ
COLD STORAGE

2.6

281" to 285"

0

Larger than 2 58"

Rev.
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General Plan Of Equipment Location and Piping Diagram
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