
 

 التالية المعدلة الشروط وفق 78/7108 رقم عطاء إعالن تمديد

 كهرباء توليد محطات وتنظيف وصيانة وتشغيل وفحص وتركيب وتوريد تصميم: الموضوع

 (MW AC 16) متردد تيار ميجاواط 01 بقدرة الكهروضوئية األلواح باستخدام

 وتوريد بتصميم والخاص 78/7108 رقم العطاء طرح فترة تمديد عن االردنية الجامعة تعلن .0

 الكهروضوئية األلواح باستخدام كهرباء توليد محطات وتنظيف وصيانة وتشغيل وفحص وتركيب

 في السيارات ومواقف المباني أسطح على تنفذ( MW AC 16) متردد تيار ميجاواط 01 بقدرة

 .األردن – عمان– االردنية الجامعة

 العمل نطاق
 

 بدون الكهروضوئية األلواح بواسطة الكهرباء لتوليد AC واط ميجا 01 بقدرة مشروع العمل يتضمن .7

 AC واط ميجا 07 بقدرة المباني أسطح: رئيسي بشكل االنظمة من نوعين يوجد. تخزين وحدات

 من سنويا الجامعة استهالك القياس صافي بنظام AC واط ميجا 4 بقدرة مظللة سيارات ومواقف

 .ساعة .واط جيجا 72 تقريبا الكهرباء

  مناطق ثالثة الى مقّسم المشروع هذا

 القياس صافي – AC واط ميجا 1 بقدرة – مباني أسطح: االولى المنطقة
 القياس صافي – AC واط ميجا 1 بقدرة – مباني أسطح: الثانية المنطقة
 القياس صافي – AC واط ميجا 4 بقدرة – سيارات مواقف: الثالثة المنطقة

 
 و. الكهروضوئية للمحطات الثالثة المناطق من ألي ونهائي كامل تصميم تقديم المناقصين جميع على .3

 ومالي فني عرض بتقديم يقوموا بأن منطقة من ألكثر سعر عرض بتقديم الراغبين المناقصين

 او واحد مناقص على العطاء بإحالة بحقها تحتفظ االردنية الجامعة بان العلم مع. منطقة لكل منفصل

 .مناقص لكل المالي والوضع والمالي الفني التقييمين نتائج منها معايير عدة على بناء أكثر

 ,Design)  المشاريع وتشغيل وبناء تصميم –( FIDIC Gold) جولد فيديك ستكون العقد شروط .4

Build, and Operate (DBO) Projects.) 
 

 .الكهروضوئية االلواح بأنظمة المختصة والدولية المحلية الشركات لمشاركة مفتوح العطاء .5

 



 بحيث محلياً، مختصة شركة مع إئتالف تشكل نأ بالمشاركة الراغبة الدولية الشركات على يجب .1

 كاتب لدى األصول حسب موثق ئتالفاإل يكون وأن ،الرئيسي الشريك هو المحلي الشريك يكون

 .األردنية المحاكم في العدل

 

 دولي-محلي أو محلي-محلي إئتالف تشكيل طريق عن للعطاء بالتقدم الراغبة المحلية الشركات على .8

 رئيسي محلي شريك وتسمية األردنية، المحاكم في العدل كاتب لدى األصول حسب ئتالفاإل توثيق

 .ئتالفلإل

 

 العطاء نسخة شراء عند المطلوبة الوثائق

 

 األردنية الجامعة في المركزية العطاءات دائرة مراجعة العطاء نسخة بشراء المهتمين المقاولين على .7

 :التالية األصلية الوثائق عن مصدقة صورة معهم مصطحبين

 

 المتجددة الطاقة مجال في المفعول سارية مهن رخصة .أ

 والتجارة الصناعة وزارة/  الشركات مراقب عن صادر تجاري سجل .ب

 سجالت في بالتوقيع المعتمد الشخص من موقعا   بالتوقيع المفّوض للشخص تفويض نسخة .ج

 التوقيع بصحة وشهادة والتجارة الصناعة وزارة

 للعطاء التأهيل شروط

 تبين وثائق تقديم( ككل ئتالفاإل او) المناقص على يجب العقد، لتنفيذ مؤهال المناقص اعتبار يتم لكي .9

 :العطاء لدخول دنىاأل الحد تمثل والتي التالية البنود تحقيق

 كشف) المالي والوضع( 7101 و 7102 و 7104) المالية للسنوات المدققة المالية الحسابات .أ

 سنوات ثالث آلخر( حساب

 دينار 011,111 عن يقل ال مال برأس االردن في والتجارة الصناعة وزارة في التسجيل .ب

 .أردني دينار ألف مائة

 والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة لدى( أ) فئة رخصة .ج

 :أدنى بحد التالية الفنية المالءة .د

i. 7117) االقل على سنوات عشرة لمدة يعمل الشمسية االلواح ُمصنّع ان تبين وثيقة-

 من الشمسية األلواح ُمصنّع يكون وأن. الكهروضوئية االلواح تصنيع في( 7108

 أو ،(Bloomberg) بلومبيرغ تصنيف أحدث حسب (Tier-1) األول المستوى



 المستقلة والعملياتية الفنية الجودة ضمان جهات إحدى من شهادة على حاصل

 .بلومبيرغ تقرير في المدرجة

ii. النوع نفس من تسليمها تم التي المشاريع من االدنى الحد: 

 داخل منفّذة الكهروضوئية باأللواح شمسية طاقة مشاريع: المباني أسطح .0

 سنوات االربع خالل االقل على واط ميجا 4 بإجمالي خارجه أو االردن

 ضمنها ومن األقل، على أشهر 1 لمدة الشبكة على ربطها تم الماضية،

 .ذروة كيلوواط 211 بقدرة االقل على واحد مشروع

 داخل منفّذة الكهروضوئية باأللواح شمسية طاقة مشاريع: السيارات مواقف .7

 سنوات االربع خالل األقل على كيلوواط 211 بإجمالي خارجه أو األردن

 ضمنها ومن األقل، على أشهر 1 لمدة الشبكة على ربطها تم الماضية،

 .ذروة كيلوواط 711 بقدرة االقل على واحد مشروع

iii. خالل( واحد مشروع االقل على) مشابهه لمشاريع االداء حسن شهادات تقديم 

 (.7108-7102) السابقة سنوات االربعة

 والمالية الفنية العروض محتويات

 

 المناقصات استبعاد وسيتم العطاء، وثائق في عليها المنصوص العروض تحضير ةبطريق االلتزام .01

 :التالية للمتطلبات محققه غير واعتبارها التالية المعلومات على تحتوي ال التي

 حسب (أردني دينار ألف اربعمائة) أردني دينار 411,111 بقيمة اصلية العطاء دخول كفالة 

 دينار 021,111  وبواقع) منفصل مغلف في المركزية العطاءات دائرة من المعتمد النموذج

 المنطقة عن 011,111 و الثانية، المنطقة عن دينار 021,111 و األولى، المنطقة عن

 (الثالثة
 العطاء وثائق شراء اثبات 
 الشركة عن بالتوقيع للمفوض البنوك أحد من عليه ومصادق معتمد توقيع نموذج 
 االصول حسب (وجد ان) االئتالف عن معلومات 
 والتجارة الصناعة وزارة في تسجيل شهادة 
 االردنيين المقاولين نقابة في تسجيل شهادة 
 المهندسين نقابة في الشركة مهندسي تسجيل 
 والمعادن الطاقة تنظيم هيئة رخصة 
 هندسي تصميم مكتب مع عقد 
 االجتماعي الضمان من ذمة براءة 
 والمبيعات الدخل ضريبة من ذمة براءة 
 بنكي حساب كشف 
 الفنية المالءة 
 الفني العرض 
 مسعّر كميات جدول مع المالي العرض 

 



 

 للعطاء الطريق خريطة

 47 لمدة للشراء مفتوح والعطاء 74/4/7108 الموافق االثنين يوم العطاء عن االعالن دعوة تاريخ .00

 .المدة هذه انقضاء بعد العطاء نسخ من نسخة أي بيع يتم ولن يوم،

 

 المهمة والتواريخ الزمني الجدول .07

 في 2/1/7108الموافق االثنين  (العطاء نسخ لشراء موعد آخر)

ً  الواحدة الساعة تمام  ظهرا
 التعريفي واالجتماع الموقعية الزيارات

 عبر للمناقصين والزمن الموقع تحديد سيتم)

 (بالمشروع الخاصة االلكترونية البوابة

 (4) اسبوع
 (1) اسبوع
 (7) اسبوع

  2/8/7108 الموافق االثنين
  08/8/7108 الموافق االثنين
 20/8/7108 الموافق االثنين

 واالسئلة االستفسارات الستقبال النهائي الموعد

 العطاءات للجنة والموجهة المناقصين من

 المركزية

 8/7/7108 الموافق االثنين (2) اسبوع
 مساءً 2:11 الساعة مامت

 لجنة من االسئلة عن لإلجابة النهائي الموعد

 المركزية العطاءات
 04/7/7108 الموافق االثنين (01) اسبوع

 77/7/7108 الموافق االثنين (07) اسبوع العروض لتقديم النهائي الموعد
 صباحا 00:22 الساعة تمام

 

 مستردة غير (دينار 2111) أردني دينار االف خمسة هي العطاء نسخة قيمة .03

 

 عن النظر بغض ،(واالنجليزية العربية باللغتين) الصحف جميع في العطاء عن االعالن نشر اجور .04

  .االحالة نسبة وحسب العطاء علية يحال من تحملهاي اإلعالن، مرات عدد

 

 كل هرظ على مبينا المختوم بالظرف لوبةالمط والكفاالت والوثائق والمالية الفنية العروض ايداع يتم .05

ً  00:22 الساعة اقصاه موعد في العرض صاحب واسم العطاء دعوة رقم مغلف  يوم من صباحا

 (الموعد هذا بعد نهائيا العروض قبول يتم ولن) التالي العنوان على 7108 آب77 الموافق االثنين

 العروض إيداع صندوق
 المركزية العطاءات دائرة

 األردنية الجامعة
 األردن عمان،
 tender@ju.edu.jo: الكتروني بريد
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