
 جامعة فيالدلفيا

 5/2018اعالن طرح عطاء رقم 

 تنظيف ألواح شمسية

ترغب جامعة فيالدلفيا بالتعاقد مع شركة متخصصة في منشآت الطاقة الشمسية للقيام       

 850ك.و في المرحلة األولى و 775بتنظيف وصيانة دورية لأللواح الشمسية البالغة قدرتها 

والمقامة على اسطح مباني الجامعة الواقعة على الطريق بين عمان ك.و في المرحلة الثانية,  

 وجرش .

( 4-2على الشركات المتقدمة أن تكون لديها الخبرة والتخصص واالستعداد للتعاقد لمدة )  

سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط المدرجة في وثائق العطاء والذي يمكن الحصول على نسخة 

 دينار. 25لجامعة مقابل مبلغ )غير مسترد( قدره منه من دائرة اللوازم في ا

من بعد  ظهر يوم االحد الموافق  2علماً بأن آخر موعد لشراء النسخة وللتقديم هو الساعة 

26/8/2018 

 

  



 5/2018:  العطـاء رقم

 2018/    /    :  التاريــخ

 

 المحترمين: .......................................................................  شركة السادة

 لمنظومة دوريةال لتنظيفا بأعمالللقيام   متخصصة شركة مع للتعاقد فيالدلفيا جامعة تحتاج     

 الشروط وثيقة في المذكورة واالعداد المواصفات وحسب الجامعة حرم في الشمسية الطاقة

 , واإلعالن الخاصة

 المرفقـة الخاصة والمواصفـات العامة الشروط وفق وذلك العمل لهذا عـرضكم تقـديم يرجى     

 , العطاء بهذا

 أي في ينظر ال وسـوف المـرفق، النموذج على يقدم أن عرضكم في للنظر ويشترط هذا     

ً  المحدد، الموعد بعد يقدم عرض  الرسمي الدوام نهاية قبل العروض لقبول موعد آخر أن  علما

 .26/8/2018 الموافق األحد ليوم الظهر بعد الثانية الساعة عند

 

 ،،، االحترام واقبلوا

 

 الجامعة رئيس                                                                        

 المحلية العطاءات لجنة رئيس                                                               

                                                                     

 سالم الشيخ معتز. د.أ                                                                       

 

 

 

 

  



 2018:    /   / لتاريخا

 " المتقدم عرض نموذج"

 فيالدلفيا جامعة/  المحلية العطاءات لجنة رئيس السيد

ً ,  5/2018 رقـم العطاء دعوة على بناء   والمواصفات العامة والشروط للتعليمـات ووفقـا

 الالزمة المذكورة الخدمة بتقديم أقــوم أن عــلى وأوافـق عـرضي أقـدم فإنني  بهـا، المرفقة

 (العرض يرفق)  الضرائب كافة شامال المرفق بالسعر

ً  تسـعين لمـدة المفعـول سـاري العـرض يبقى بأن التزم وإنني             تاريخ من اعتبـاراً  يومـا

 . م 2018/   / 

ًً  المقدم المبلغ قيمة من دينـارا% )             ( 10بقيمـة المطلـوب التـأمين بطيه أرفق 

 بنك عـلى(  المسـحوب/  الصـادر................. )   رقم الشيك/  الكفالة بموجـب

.................................... 

            راالسعا بأقل ملزمين غير انكم ونعلم هذا            

 بالتوقيع المفوض                                                                      

 .............................................. الشركة

  الختم              ....................................                 :   العنوان

   

 : )                    (      هاتـف          

 : )                    ( فاكـس           

 : )                    ( ب. ص          

 

 

 

 

  



 2018/ 5: رقم عطاء

 العامــــة الشـــروط

 .االختصاص ذلك يبين تجاري سجل وليه. االعمال بهذه بالقيام متخصص المتقدم يكون ان  1-1

ً  - وجد إن -المقرر النموذج على العرض يقدم 1-2 ً  أو مطبوعا  المحـو من خال واضح بخط مكتوبا

 .  العرض تهمل أن فللجنة وإال ، اإلضافة أو التعـديل أو

ً  يكن لم إذا عطاء أي في العرض يقبل ال  1-3  ترفق أن على القانوني وكيله أو مقدمـه مـن موقعـا

 لتقـديم المحـددة المـدة بعـد يقـدم الذي العرض يقبل كماال الوكالة، عن مصدقة صورة بالعرض

 .   العروض

 باسم مختومة ظروف  فـي العطاءات صنـدوق فـي عروضهم عطاء أي في المشتركون يودع  1-4

ً (  فيالدلفيا  جامعة - المحليـة العطـاءات لجنـة)   للعطاء الدعـوة رقـم منهـا كـل ظهـر عـلى مبينا

 بمذكرة عرضه سحب مشترك ألي ويجوز.  التبليغ لغايات وعنوانه العرض صاحب واسم

  العطاء لفتح المحدد الموعد قبل  العطاءات صندوق في يودعها منه موقعة

 من أي أو للمناقصة العرض  نمـوذج فـي تبـديل أي إجـراء أو تعـديل أي إدخـال يجـوز ال   1-5

 أجرى وإذا. تعبئتها المطلوب المواقع تعبئة باستثناء المتقدم قبل من به المرفقة العطاء وثائق

ً  المتقدم  للجنـة فيجـوز التعليمـات، هذه من بأي أخل إذا أو التبديالت أو التعديالت تلك من أيا

 تناسبه التـي البـدائل أو التحفظـات أو الشـروط بعض تقديم المتقدم أراد وإذا ، عرضـه إهمـال

  بالعرض ترفق منفصلة خاصة مذكرة في ذلك تضمين باستطاعته فان

ً  عرضه في يبين أن للعطاء المتقدم على -2 ً  عنوانـا  المتعلقة المراسالت جميع إليـه ترسـل ثابتـا

 فإنهـا وعليـه عنوانه، في تعديل أو تغيير أي عن مسجل كتاب اللجنـة يبلـغ أن وعليـه بالعطاء،

 العنوان في تترك التي المراسالت جميع التعـديل،تعتـبر أو التغيـير هـذا بمراعاة ملزمة تكون لن

 . حينها في وسلمت فعالً  وصلت كأنها بالبريد لـه ترسـل أو المذكور

ً  أسـعاره يضـع أن للعطاء المتقدم على  3-1  - وجـد إن - المقرر النمـوذج عـلى وكتابـة رقمـا

 أخطـاء أيـة عـن مسـؤولة غير واللجنة ، أسعاره فـي تشويشــا فيـه يحـدث عـرض أي ويـرفض

 .األسعار وضع في المتقدم يرتكبهـا قـد

 والتجهيزات المواد أسعار ارتفـاع جـراء مـن تعـويض أو مسؤولية أية الجامعة تتحمل ال  3-2

 واآلالت المعدات في الخسارة عن أو إضافية رسوم أيـة أو العاملـة األيـدي وأجـور

 . المتقدمين قبل من المستعملة  والتجـهيزات

 عطـاء دخـول كفالة وألمرها، فيالدلفيـا جامعـة لصـالـح بـالعرض يـرفق أن المتقدم على  4-1

ً  يقدم أن أو العطاء كلفة أو قيمة من بالمائـة%( 10) عن يقل ال بمبلغ( بنكية) ً  تأمينا  يعـادل نقديا

 على العطاء إحالة وعند ، التأمين أو بالكفالـة معـزز غـير عـرض أي فـي ينظـر وال النسبة تلك



 واستالم العطاء قيمة من بالمائة% (  10)  بقيمة تنفيذ حسن كفالة تقديم عليها المحال الجهة

 . المقدمة العطاء دخول كفالة

 مدة خالل اإلحالة قرار العطاء عليـه أحـيل الـذي المتقدم يبلـغ اإلحالـة قرار تصديق بعد  4-2

 إليه المفوض القـانوني وكيلـه تـوقيع أو توقيعـه ويؤخـذ التصديق، تاريخ مـن اسبوعين أقصاها

 هـذا إجـراء يجـوز أنـه عـلى الغرض لذلك المقـرر الرسـمي النمـوذج عـلى وذلك ، التبليغ

 .الفاكس بواسـطة التبليـغ

 عـلى بالتوقيع اإلحالـة قـرار تبليغـه بعـد العطـاء عليـه أحيل الذي المتقدم يقـم لم إذا  4-3

 دعوته مـن اسبوعين خالل منه المطلوبة والتأمينات الكفاالت بتقــديم أو  العطـاء، تنفيـذ 

ً  فيعتبر بذلك للقيام  العطـاء، في اشتراكه عند قدمه الذي التأمين أو الكفالـة مبلـغ ويصادر مستنكفا

 وإعادة العطاء إلغاء أو  التالي السـعر مقـدم عـلى العطـاء إحالة إما الحالة هذه فـي وللجنـة

 . طرحه

ً  عليه أحيل الذي العطاء تنفيذ عن العطاء عليه المحال المتقدم تخلف إذا  4-4  تأخر أو جزئياً، أو كليا

 اتخاذهما للجنة فيحق العطاء، شروط من شرط أي خالف أو لذلك، المحددة المدة عن تنفيذه في

 ً ً  جميعا  : معا

 .  كتأمين أو كفالـة المتعهد ذلك قدمه الذي المبلغ كل أو بعض مصادرة - أ

  التــي المصادر ومـن الجاريـة باألسعار اللجنة قبل من مباشرة العطاء تنفيذ -ب

ً  األسعار في فـرق أي المتعهد وتحميل للجامعة، مناسبة تراهـا       قيمة من%( 25) إليهـا مضافـا

 .  إدارية كنفقات العطاء

 .الجامعة لمصلحـة العطـاء فـي أدرجـت خاصـة أو عامـة شـروط أي تطبيق -ج       

ً  لتنفيـذه عقـداً  عطاء أي عليه أحيل الذي الشخص يوقع 5-1  المقـررة والمواصفـات  للشـروط وفقـا

 في الواردة األخرى واألمور الشروط تعتـبر أن عـلى العطـاء، فـي المطلوبـة الخدمات او للمواد

 واألحكــام بــه الملحقـة أو المرفقـة والمخططـات الوثـائق وفـي العطـاء عن اإلعالن

 . العقد ذلـك مـن جـزءاً  النظـام هـذا فـي ليهاع المنصوص واإلجراءات

 أي إلى منه جزء أي عن يتنازل أن للجامعة عطاء أي عليه أحيل الذي للعطاء للمتقدم يجوز ال 5-2

ً  العطاءات لجنـة من خطية موافقة بـدون الصـور مـن صـورة بأية آخر شخص  للشـروط وفقـا

 التي الجهة قبـل مـن الحالـة هذه في اللجنة موافقة تصدق أن على تقررها التـي والضمانـات

 .العطاء بإحالة قرارها على وصدقت لها سبق

 ( 4) الفقرتين في عليهما المنصوص المتخلف أو المستنكف للعطاء المتقدم من كل يحرم  5-3

 للمدة للجامعة أعمال أو تلزيم أو عطاء أي في االشتراك من الرابعة المادة من(  5) و        

 .اللجنة تقررها التي        



 والخامسة الرابعة المادتين فـي عليهـا المنصـوص اإلجـراءات مـن إجراء بأي اللجنة تقوم  5-4

 تنفيذ قبل المتخلف أو المستنكف المتعهد إلى إنذار أو إخطار أي بتوجيـه ملزمـة تكـون أن دون

 . اإلجراءات تلك

 حق منهم ألي يكون أن دون مفتوحة، جلسـة إلى عطاء أي في المشتركين دعوة حق للجنة  5-5

 االعـتراض ذلـك في بما ، الصور من صورة بأي فيها التدخل أو اللجنة أعمال في االشتراك

 . بشأنه المالحظات تقديم أو ، تتخذه إجـراء أي عـلى

 ال المقدمة العروض عدد كان إذا فيه المناسب القرار وإصدار العطاء في النظر للجنة يجوز  -6

 المواد أو الخدمات أن قرارهـا فـي تبينهـا ألسـباب للجنة ثبـت إذا وذلـك إثنين، عـن يزيد

 . العطاء في االثنان المشتركان إال بتنفيذها يقوم أو يقدمها أو بهـا يتاجر ال المطلوبة

 ألسباب اللجنة تقتنع أن شريطة الجامعة، لمصلحة األفضل السعر يتضمن الذي العرض يقبل  7-1

 المطلوبـة الدرجـة توافـر إلى باإلضافة ومالءمته العرض ذلـك مقدم بكفاءة قرارها في تبينها

 بسـائر والوفاء العطـاء تنفيـذ إمكانيـة مـن التحـقق ذلـك فـي بما المواد فـي الجـودة مـن

ً  و المحـددة المـدة خـالل التزاماتـه  . المقرر والمواصفات للشروط وفقـا

 عرض من أكثر في المادة هـذه من( 1) الفقرة في عليها المنصوص االعتبارات تساوت إذا  7-2

ً  اللجنة تجد  ولم ، عطاء أي في المقدمة العروض من  غـيره، على عرض أي لتفضيل سببا

 أحدهم عـلى فيحـال وإال ، أمكـن إن بالتساوي العروض تلك مقدمي على العطـاء فيحـال

 . بحضورهم تجري أن يفضل التي بالقرعة

 التقديـرات مع تتناسب ال  أو مرتفعـة عطـاء أي فـي المقدمـة األسعار أن اللجنة وجدت إذا  7-3

 اإلجراءات أحد اتخاذ عليهـا فيـترتب ، المطلوبـة الخدمات او اوالمواد لألجهزة الموضوعـة

ً  اللجنـة قـرار يكـون أن على ، التالية  : الحاالت تلك من أي في للتصديق  خاضعا

 أصحـاب بين مـن أفضلهـا أو األسـعار أقل مقدم مع مباشرة التفاوض   -أ 

ً  اللجنـة تـراه الذي المقدار إلـى لتخفيضهـا العطـاء فـي المقدمة العروض    التقديرات مع مناسـبا

 . الموضوعة

 على للحصول غيرهم ومـع فيـه اشـتركوا الـذين مـع والتفاوض العطاء إلغاء   -ب              

 األسعار تلك بموجب المطلوبة المواد أو  األجهزة وتلـزيم المناسـبة، والشروط األسعار

 .  والشروط

 . العطاء طرح إعادة  - ج        

 عليه أحيل الذي العطاء في المشارك قدمهـا التـي والتأمينـات بالكفـاالت المالي المديـر يحتفظ  -8

 الصيانة، وكفالة التنفيذ حسـن كفالـة ذلـك فـي بمـا العطـاء

 عـلى المدرجة عناوينهم على المسجل بالبريد إما أصحابها إلى األخرى والتأمينات الكفاالت وتعاد 

 . تسلمها على تواقيعهم مقـابل بـالذات إليهـم أو العطـاء فـي قدموهـا التي العروض



 واصـلة األشغال أو المواد أو التجهيزات أن أسـاس عـلى األردني بالدينار األسعار تقدم  -9

 .المعني المختبر في التركيب موقع او الجامعة مسـتودعات

 . العطاء دعوة في المحددة التسليم بمدة المتعهد يلتزم  -10

 في  وللجنة يراها، التي المدة يحدد أن  المتقدم فعلى العطاء، دعوة في التسليم مدة تحدد لم إذا  -11

 . المقترحة التسليم مدة في النظر الحالة هذه

 التسليم مدة وتعرف ، اإلحالة قـرار عـلى التـوقيع تـاريخ مـن اعتبـاراً  التسليم مدة تحسب 12-1

 واألعيـاد والجـمع العطـل أليـام شـاملة وتكـون التقويميـة، األشهر أو األيام مجموع بأنها

 . العطاء من كل او جزء عليها المحال الشركة مع توريد اتفاقية توقيع ويتم.  الرسمية

 يوم كل عن ديناراً  وعشرين خمسة بنسبة المتعهد تغريمالحق ب المحلية العطاءات للجنة  12-2

 أية تسلم على الجامعة وافقت وإذا للمتعهد، المستحقة المبـالغ مـن الغرامة وتحسم ، تأخير

 تخفيض عندها فيمكن  واسـتغاللها األجـزاء تلك استعمال لها يتيح بشكل العطاء من أجـزاء

 للجنة ويجوز العطاء، أصل من تسليمها تم التي المواد أو األجهزة قيمـة بنسـبة التـأخير غرامـة

 ..الغرامة  نسـبة تنزيل تقدرها حاالت في العطاءات

 التزاما المتقدم عرض نموذج على توقيعه ويعتبر يوماً،  تسعين لمدة بأسعاره  المتقدم يلتزم 12-3

 . بذلك

ً  يكـون ال عـرض أي استبعاد بحق لنفسها اللجنة تحتفظ  -13  أكثر يحتمل أو كافية بصورة واضحـا

ً  كان إذا أو تفسير من  لـم أو تسـليمها ومواعيد شروط أو العطاء مواد مواصفات بيان فـي ناقصا

 . العطاء بدعوة المرفق المقرر النموذج على يقدم

 صندوق في تودع بمذكرة يصلهـا العـرض في الواردة األسعار في تخفيض أي اللجنة تقبل  -14

 . العطاء فتح موعد قبل العطاءات

ً  إلغائه أو العطاء تجزئة في الحق ولها األسعار، بأقل مقيدة غير اللجنة  -15 ً  أو كليا  إذا جزئيا

 خسارة بأية المطالبة في الحق المتقدمين من ألي يكون أن دون ذلـك، الجامعة مصلحة اقتضت

 .  ذلك عن ناتج ضرر أو

 أو تقدم أن المحال،على العطاء في المحددة الكميـات بزيادة الحق المحلية العطاءات للجنة   -16

 التخـفيض أو الزيـادة يتجـاوز ال أن عـلى الكميات تلك تخفيض وللجنة اإلحالة، أسعار بنفس تنفذ

 األصلية الزيادات قيمة مجموع يتجاوز ال أن على العطاء قيمة من%(   25) الكميات تلـك فـي

 يتم أن ذلـك فـي ويشترط األصلية، العطاء قيمة من%( 25) األحوال جـميع في واإلضافية

 . بتنفيذها البـدء قبـل عليها والمصادقة التخفيض أو الزيادة إقرار

 بخاتمه وختمها عليها التوقيع المتقدم عـلى ، العطـاء وثـائق من وثيقة الشروط هذه تعتبر  -17

 .بمناقصته وإرفاقها الخاص



 طابق - الجامعـة مبنـى فـي العطاءات صندوق في وكيله أو  المتقدم قبل من العرض يودع  -18

 األحد ليوم الظهر بعد الثانية الساعة الرســمي الــدوام نهايـة قبل أقصـاه موعـد فـي -الرئاسة

26/8/2018 

 ووضع واضح بشكل المغلق المغلف على العطاء واسم العطاء رقم كتابة يرجى:  مالحظة   -19

 امكن ان العطاء نسخة مع الخاصة الكتالوجات

 

 الجامعة رئيس                                                              

 المحلية العطاءات لجنة رئيس

 

       سالم الشيخ معتز د.ا                                                                   

  



 5/2018 عطاء

 الخاصة الشروط

 األلواح من األكبر الجزء.  و.ك 852:  والثانية و.ك772:  األولى: مرحلتين من المشروع يتألف. 1

 والجزء وجرش عمان بين الرئيسي الطريق على الجامعة حرم في المباني سطوح على مثبت الشمسية

 . الموقع ذات في عامة ساحات أو سيارات مواقف على مثبت المتبقي

 الوصول وطريقة واألسطح المواقع تفاصيل على لالطالع الجامعة يزور أن للمناقصة المتقدم وعلى

 . مجموعة بكل الخاصة االرتفاعات ذلك في بما اليها

ً  يكون أن المتقدم وعلى للتنظيف مختلفة تكنولوجيات هناك. 2  وأن التكنولوجيات هذه على مطلعا

 : األقل على تكنولوجيين بديلين المقدم العرض يتضمن

 المناسبة والمتخصصة الحديثة اليدوية المعدات وباستخدام يدوي:  األول -  

 المرذذ المياه رشاشات باستخدام اوتوماتيكي:  الثاني -  

  الواح مجموعة كل على مركبة روبوطات باستخدام الجاف التنظيف:  الثالث -  

 جدل وفق العام خالل الغسالت وتواريخ اليوم خالل الخاليا تنظيف أوقات للمناقصة المتقدم يحدد. 3

 بأكملها السنة يغطي

 :  التالية وبالمواصفات اليونانية رايز سن شركة تنفيذ/  األولى المرحلة. 3

 KWP (DC)  771.94 الكلية القدرة. أ 

 Jinko/260wp/(1.65mx0>992m)  الشمسية األلواح. ب 

 عند( 1.64m) ارتفاع وبأقصى/  أوروبي/ األلمنيوم مادة من مصنع المعدني الهيكل. ج 

 .  نقطة أعلى 

 5kw,20kw,25kw  بقدرات المانيSMA/(inverter / )  العاكس المحول. د 

 :  التالية المباني على األلواح وتتوزع هذا

 (253) الواح وبعدد KWP 65.78  وبقدرة( العلوم كلية( ) 4) رقم مبنى - 1.3

 (391) الواح وبعدد kwp 101.66 وبقدرة( IT/  المعلومات تكنولوجيا( ) 7) رقم مبنى – 2.3

 (511) الواح وبعدد kwp  132.86  وبقدرة( المكتبة( ) 6) رقم مبنى – 3.3

 الواح وبعدد 132.86kwp  بقدرة الغربي الجزء( / الرياضية الصالة( ) 100) رقم مبنى – 4.3

(575) 



 (ارتفاعات أي دون للصالة المعدني السطح على مثبته الخاليا:  مالحظة

 الواح وبعدد kwp 149.5  بقدرة الشرقي الجزء(/ الرياضية الصالة( ) 101) رقم مبنى -5.3

(575) 

 (ارتفاعات أي دون للصالة المعدني السطح على مثبتة الخاليا:  مالحظة

 (273) الواح وبعدد kwp  70.98  بقدرة( التمريض( )15) رقم مبنى -6.3

 ( 184) الواح وبعدد kwp  47.84  بقدرة( المعمارية الهندسة( ) 16) رقم مبنى – 7.3

 (207) الواح وبعدد kwp  53.82 بقدرة( الهندسية المشاغل( ) 13) رقم مبنى – 8.3

 :  التالية وبالمواصفات األردنية فيالدلفيا شركة تنفيذ/  الثانية المرحلة -4

 kwp ( DC)  852.8   الكلية القدرة -أ 

 (  1.968m x 0.99m/  فيالدلفيا/ 320wp  الشمسية األلواح -ب 

 m (3.80)ارتفاع وبأقصى المعالج الحديد مادة من مصنع/  المعدني الهيكل -ج 

 وقدرات أقصى كحد kwp  50 وبقدرات ايطالي(/ ABB/inverter  العاكس المحول -د 

 . ذلك من أقل أخرى

 :  التالية المباني على العاكسات وتتوزع وهذا

متر  3 من الخاليا ارتفاع( 258) الواح وبعدد kwp 82.56   بقدرة( الرئاسة( ) 4) رقم مبنى – 1.4

  متر 3.65الى 

 ( 503) الواح وبعدد kwp 160.96  بقدرة( الصيدلة( ) 1) رقم مبنى – 2.4

  متر 3.65متر الى  3 من الخاليا ارتفاع 

 ( 64) الواحد وبعدد kwp  20.48  بقدرة/الصيدلة كافتيريا سطح/ اللغات كلية مبنى -3.4

 ( مباشرة المعدني السطح على)  ارتفاع يوجد ال 

 (236) الواح وبعدد kwp 75.52  بقدرة/  الصيدلة كلية سيارات مظالت -4.4

 متر 3متر الى  2.25 من الخاليا ارتفاع 

 (254) الواحد وبعدد kwp  180.48  بقدرة( / 1) اإلدارية العلوم( ) 5) رقم مبنى -5.4

  متر 1.6متر الى  1 من الخاليا ارتفاع 

 (254) الواح وبعدد kwp 81.28 بقدرة( / 2 اإلدارية العلوم( ) 11) رقم مبنى -6.4



 متر 3متر الى  2 من الخاليا ارتفاع 

 (171) الواح وبعدد kwp 54.72  بقدرة( / الصيانة دائرة( ) 9) رقم مبنى – 7.4

 متر 2.7متر الى 2 من الخاليا ارتفاع 

 ( 616) الواح وبعدد kwp  197.12    بقدرة/  الماء بئر قرب/  الخردة ساحة -8.4

 متر 3.8متر الى  2.8  من الخاليا ارتفاع 

 -حول المواصفات:لالستفسار 
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