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 (16/2016)العطاء رقم 

 عروضدعوة لتقديم 

 المرحلة الثانية

 61/2016عطاء رقم اعالن طرح 

 

 تصميم وتوريد وتركيب وتجريب نظام الطاقة الكهروضوئية

 

بتصميم وتوريدد وتركيدب وتجريدب نظدام الطاقدة تعلن جامعة فيالدلفيا عن رغبتها       

والتي لديها سجل  فعلى الشركات المتخصصةميغا واط ., 0.85الكهروضوئية  بقدرة 

والراغبااة خااد و   ري لتوريااد وتركيااص وتصااظية الطمااة التادااة المتجاادد تجااا

(  1300العتااام مراجعااة داااار  اللااوا ن لشاارام للااختها مداخاال مبلاا  وداادر    

ع   اار موعااد لشاارام للااا العتااام  ااو دباال اللاااعة  ديظااار غياار ملااترد ً علمااا

 وثاااقً وا ر موعد لتلليم 14/12/2016 الموافق االرخعاممن يون    12:00

        .20/2/2017الموافق   االثظينمن يون 12:00العتام  و دبل اللاعة  

 

مالحطة : لن يتم خية اي للخة ماالم ياتم احراار االورال الرسامية التاي ت با  

 ان الشركة الراغبة خد و  العتام متخصصة خهذ  االعما .

  

تشغيل نظام كهروضوئي لتوليد تصميم وتوريد وتوصيل وتركيب واختبار و

 األردن – فيالدلفياجامعة الكهرباء في 

األردن جميع الشركات المحلية والدولية المؤهلة  –تدعو جامعة فيالدلفيا  -1

المرحلة للتقدم بعروضها لتصميم وتوريد وتوصيل وتركيب واختبار وتشغيل 

لتوليد الكهرباء ذي جهد منخفض ومتوسط  PVنظام كهروضوئي الثانية من 

 0.85في مباني جامعة فيالدلفيا وبلوحة إسمية للتيار المباشر ذات قدرة 

 لة للتوسع.ميجا واط، قاب
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يشمل العطاء كافة األعمال والمتطلبات والمواد الخاصة بتصميم وتوريد  -2

 أسطح المباني وتوصيل وتركيب واختبار وتشغيل النظام الكهروضوئي على 

حتياجات الجامعة ستكمال امن أجل اواألرض المائلة وعلى بعض المظالت 

مرات المشاة ومواقف من الطاقة الكهربائية باإلضافة إلى مواقع مناسبة في م

ً مميزاً  ً وجماليا  السيارات. ويتوقع أن يكون النظام بمجمله عمالً هندسيا

 .ومتناسقاً مع المرحلة االولى

 0.85يحتوي التصميم المقترح على لوحة إسمية للتيار المباشر ذات قدرة  -3

ميجا واط باستخدام مجموعة لوحات لشبكة أنظمة كهروضوئية بدون 

ة للتخزين. وستحتوي اللوحات الموزعة في المباني على استخدام أي أنظم

 ميجا واط. 0.85لوحة إسمية لشبكة توليد تيار منخفض مباشر بقدرة 

تدعو جامعة فيالدلفيا الشركات الدولية العاملة في مجال تصميم وتركيب  -4

أو ائتالف  Partnershipاألنظمة الكهروضوئية الدخول في شراكة 

Joint-venture أردنية محلية تعمل في هذا المجال كشرط  مع شركة

 للتقدم لهذا العطاء.

 الشروط الخاصة بالتأهيل: -5

على مقدم العطاء المحلي أن يكون شركة/ مؤسسة/ مسجلة في األردن  -أ 

لدى وزارة الصناعة والتجارة األردنية متخصصة في مجال تصنيع 

نظمة وتركيب الوحدات الشمسية أو األنظمة الشمسية وإلكترونيات األ

 الشمسية والتقنيات الكهروضوئية ذات الصلة.

تقديم بيان يوضح الوضع المالي واالقتصادي للشركة خالل السنوات   -ب 

 الثالث الماضية.

تقديم ما يفيد بأن الشركة المصنعة لوحدات األنظمة الكهروضوئية شركة  -ج 

 PVمعروفة ولها شهرة عالمية تعمل في مجال اللوحات الشمسية 

األنظمة الكهروضوئية خالل الثماني سنوات الماضية  وصناعة وحدات

 على األقل.
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تقديم ما يفيد بقدرة مقدم العطاء الفنية وذلك بتقديم قائمة بأسماء ومواقع  -د 

كحد أدنى( تم تنفيذها خالل  3واستطاعات أنظمة ذات طبيعة مشابهة )

 األربع سنوات الماضية )تقرير توصية ذاتية(.

طبيعة مشابهة مشروع واحد على األقل ذي  ين تنفيذتقديم وثائق تب -ه 

 للمشروع الذي يمثله هذا العطاء على أن ال تقل استطاعة المشروع

 ميجا واط. 4عن  المشابه

بالنسبة للمتقدمين كشركات أو ائتالفات ، تنطبق الشروط الواردة أعاله على  -6

 دة.المقدرة الكلية لالئتالف أو المشاركة، وليس بالضرورة لكل شركة على ح

يجب أن تحمل الشركة المحلية في األردن إسم الشريك الرئيسي للشركة  -7

 المتآلفة أو المشاركة.

تقدم العروض الفنية في نسختين )أصل وصورة( في مغلف خاص معنون  -8

"، بينما يقدم العرض المالي في مغلف آخر يحمل عنوان العرض الفني"

 بوضوح." ويتم التمييز بين المغلفين العرض المالي"

على كل متقدم للعطاءات أن تكون لديه نسخة أصلية من وثيقة العطاء  -9

 مختومة بختم جامعة فيالدلفيا.

( دينار 1300تباع نسخ العطاء في مكتب عطاءات جامعة فيالدلفيا مقابل ) -10

 للنسخة الواحدة.

 دينار أردني. 20000تكون كفالة دخول العطاء  -10

ً 96) ست وتسعونيكون هذا العطاء مفتوحاً لمدة  -11 اعتباراً من تاريخ  ( يوما

 .النشر

العطاءات في جامعة فيالدلفيا  بتقديم نسخ العطاء باليد شخصياً لمكت نمكي -12

 بعد تقديم ايصال الشراء لوثائق العطاء. 2/2/2017اعتباراً من يوم 

 14/12/2016 رة يومخة من مستند العطاء هو ظهيآخر يوم لشراء نس -13
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توجه االسئلة واالستفسارات عن العطاء عن طريق الفاكس رقم  -14

+ أو البريد االلكتروني  96264799040

info@philadelphia.edu.jo    من  12:00حتى الساعة

2/1/2017. 

إلى مكتب العطاءات في  باليدتقدم العروض المالية والفنية في نفس الوقت  -15

من  11:59جامعة فيالدلفيا )نسخة ورقية وأخرى إلكترونية( قبل الساعة 

 بعد تقديم ايصال الشراء لوثائق العطاء.    2/2/2017 مصباح يو

ً )لمدة متكون العطاءات سارية المفعول  -61 د بع (120ئة وعشرين يوما

 الموعد النهائي لتقديم العروض المشار إليه في اشعار التعاقد.
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