المممكة األردنية الهاشمية
هيئة اإلستثمار

العطاء رقم ( ) 2019/ 10

مشروع نظام توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخاليا الشمسية ورفع
كفاءة انظمة االنارة المستخدمة في مباني هيئة االستثمار .
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أوال :موضوع العطاء :

ترغب ىيئة االستثمار من خالل عطاء رقم (  )2019/ 10بطرح العطاء الخاص بنظام توليد الطاقة

الكيربائية باستخدام الخاليا الشمسية ورفع كفاءة انظمة الطاقة المستخدمة لمباني ىيئة االستثمار ضمن
الشروط والمواصفات الموضحة في وثائق العطاء حيث يتضمن العطاء مايمي-:

 -1تنفيذ جميع أعمال التصميم والتوريد والتركيب والتجييز والربط مع شبكة الكيرباء االردنية وكافة
أعمال الييكل المعدني وأعمال تجييز وتشغيل نظام لممراقبة وتسجيل القراءات وشامال ألعمال

التشغيل والصيانة .

 -2تنفيذ فك وحدات اإلنارة القديمة وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة لمختمف وحدات اإلنارة الجديدة
والالزمة لمعطاء .

 -3تنفيذ أية أعمال أخرى يتطمبيا العطاء من كيربائية وميكانيكية ومدنية .

 الموقع و المساحة:

 عمان – الدوار الخامس – اشارة وادي صقرة /عمارة /36شارع الكندي تتكون الييئة من مبنيين مبنى)  ( Aبمساحة إجمالية ( 3200متر مربع) ومبنى ) (Bبمساحةإجمالية ( 2900متر مربع).

 يتوفر لدى ىيئة االستثمار مساحة فوق المباني قادرة لتوفير قدرة توليدية  56كيمو واط ذروة وساحة خارجية مخصصة الصطفاف السيارات قادرة لتوفير قدرة توليدية  54كيمو واط ذروة عمى

االقل.

 إمكانية االستفادة من الجية الجنوبية لمييئة لممبنى ( )Aعمى ان يتم الحصول عمى الموافقاتالالزمة.

 -المبنى مغذى حالياً من شركة الكيرباء األردنية من خالل محول ( )3فاز.

ثانيا :التعميمات لممشتركين بالمناقصة :

 مؤهالت الشركة :

يجب ان تكون طبيعة وغايات عمل الشركة المتقدمة لمعطاء مختصة بصفة العطاء وأن تمتمك
الخبرة (الفنية) الكافية والمشابية محميا لتنفيذ مثل ىذه المشاريع ( )Photovoltaicبشكل احترافي
وأن تمتمك الكادر الفني المؤىل لمقيام بأعمال التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة ( شركة

مصنفة فئة  ) Aحاصمة عمى ترخيص ىيئة الطاقة والمعادن تصنيف فئة (أ) وتصنيف دائرة

العطاءات العامة  ،وكذلك أن تمتمك القدرة (المالية) لتنفيذ العطاء.
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 موعد الزيارة :
 -1ينبغي عمى الشركة التي ترغب باالشتراك في ىذا العطاء أن تقوم بزيارة موقع العمل  ،وأن
تتعرف عميو وأن تحصل بنفسيا وعمى مسؤوليتيا ونفقتيا الخاصة ،عمى جميع المعمومات

الالزمة ليا لتقديم العرض  ،وأن تتفيم ماىيتيا والظروف المحيطة بالمشروع  ،وظروف العمل ،
وكل األمور اآلخرى التي ليا عالقة بالعطاء  ،أو تمك التي تؤثر عمى تحديد عرض السعر .

 -2عمى المتقدم لمعطاء االلتزام بموعد زيارة موقع الييئة المحددة مسبقا بإعالن دعوة العطاء
واالطالع عمى تفاصيل كافة االعمال المراد تنفيذىا.

 -3ستقوم الييئة باإلجابة عمى كافة استفسارات المتقدمين لمعطاء ومالحظاتيم .

 -4يتم تحديد يوم معين لكافة الشركات المتقدمة لمعطاء من قبل الييئة لالجابة عمى كافة
االستفسارات واالطالع عمى موقع تنفيذ المشروع وتفاصيمو واية امور اخرى يرغب المتقدمين

لمعطاء باالستفسار عنيا.

 -5يعتبر اي تبميغ لممتقدمين لمعطاء عمى العناوين المدرجة في عروضيم صحيحاً من كافة الوجوه.
 إيداع العروض :
 -1يقدم العرض متكامال بنسختين أصميتين وصورة و نسخة الكترونية في مغمف رئيسي مكتوب عميو
من الخارج عطاء ( )2019/ 10الخاص بمشروع  :نظام توليد الطاقة الكهربائية باستخدام

الخاليا الشمسية ورفع كفاءة انظمة الطاقة المستخدمة لمباني هيئة االستثمار مكتوب عميو اسم

المتقدم لمعطاء وختمو ويودع في صندوق العطاءات في الييئة .وذلك في أو قبل التاريخ المحدد
لإليداع .

 -2توضع عروض األسعار في مغمف رئيسي يحتوي عمى ثالثة مغمفات منفصمة ومغمقة احدىا
معنون " العرض الفني" والثاني "العرض المالي والثالث لكفالة دخول العطاء".

 -3يحتوي العرض المالي عمى كشف بالمواد المقدمة والسعر اإلفرادي واإلجمالي لكل بند.
 -4يرفق داخل المغمف الرئيسي نسخة الكترونية .

 -5عمى المتقدم لمعطاء تقديم األسعار بالدينار األردني شاممة ألي رسوم أو ضرائب إن وجدت ألي
جية كانت ولكافة األعمال المطموب تنفيذىا شاممة التصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة

المجانية لمدة  3سنوات لييئة اإلستثمار وتنفيذ أعمال الفك والتركيب الالزمة لجميع وحدات

اإلنارة المراد استبداليا عمى أن يشمل العرض أيضا الدراسة المبدئية ودراسة أثر الربط وغيرىا إذا
تطمب ذلك من قبل شركة الكيرباء وأي جية أخرى ذات العالقة .
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 إلزامية العروض :
يعتبر العرض المقدم ممزم ًا المتقدم لمعطاء وال يجوز سحب ىذا العرض بعد تقديمو ويبقى

العرض ممزماً لممتقدم لمعطاء الذي تقدم بو لفترة ( )120يوماً ابتداء" من تاريخ إيداع العروض
إالّ إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من ىذه المدة .

 العرض الفني :

 .1يجب عمى المتقدم لمعطاء أن يرفق الخبرات الفنية لمفريق اليندسي والفني لتنفيذ أعمال العطاء
وسيرىم الذاتية.

 .2الخبرات السابقة وذكر أسماء المشاريع المحمية الحديثة والمشابية ألعمال العطاء مع القيم
المالية ليذه المشاريع مع ما يثبت ذلك.

 .3يجب عمى المتقدم لمعطاء ان يرفق بعرضو جميع الوثائق التالية-:
 رخصة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
 السجل التجاري لمشركة

 رخصة مين سارية المفعول
 تحديد عنوان الشركة.
 الرقم الضريبي

 .4يجب ان تكون المواصفات الواردة في عرض السعر واضحة ومبوبة بشكل جيد بحيث تشمل
عمى مايمي ( كحد ادنى ) - :

 المواصفات العامة.

 المواصفات الخاصة.
 جداول الكميات.

 الرسومات وخاصة المخطط االحادي.
 حسابات التصميم.

 قائمة بالقياسات والكودات المتعمقة بمعدات ومكونات المشروع.




مصنعوا المعدات ( الشركات المصنعة ) وبمد المنشأ.

المواصفات الفنية لألجيزة ( .) DATA SHEET

جدول زمني لتنفيذ وتشغيل العطاء شامال المدد الالزمة لتوريد كل ما يمزم.

 .5موقع الخاليا الشمسية  ،ومحوالت العكس  ،وطريق توصيل كوابل ال AC&DCيجب ان
تكون مشمولة في المخططات لمعرض المقدم وفقاً لممواصفات المصممة.
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 .6يجب أن يتضمن العرض تدريب ثالثة موظفين من الييئة حول تشغيل وادارة وصيانة ومتابعة
جميع مكونات النظام .

 .7يمتزم المتقدم لمعطاء بتقديم جداول كميات تبين اسم البند مفصال لكافة أعمال العطاء شامال
المواصفات الفنية والوحدة والكمية وبمد المنشأ عمى أن ال تشمل هذه الجداول األسعار.

 .8يتعيد المتعيد المتقدم لمعطاء

بتوفير كامل متطمبات شركة الكيرباء والحصول عمى كافة

الموافقات الالزمة من كافة الجيات الحكومية وعمى نفتو الخاصة.

ثالثا -:الشروط المرجعية العامة والخاصة :
 -1يمتزم المتقدم المحال عميو العطاء التزاما كامال بمتطمبات شركة الكيرباء االردنية وىيئة
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واي جية ذات عالقة بالمشروع وفي جميع مراحل المشروع التي

تشمل المتابعة والحصول عمى الموافقات الالزمة لتركيب النظام من قبل شركة الكيرباء او غيرىا

ذات العالقة وحسب المواصفات الفنية المطموبة ( ) ENA G59/2والدليل االرشادي لربط نظم
مصادر الطاقة المتجددة الصادر عن شركات الكيرباء والمصادق عميو من قبل ىيئة تنظيم قطاع

الطاقة والمعادن ومايترتب من دراسات فنية تطمبيا شركة الكيرباء او اي جية اخرى ذات عالقة
وخالل فترة قبل وبعد تشغيل نظام الخاليا الشمسية وفترة الصيانة المجانية ومدتيا  3سنوات .

 -2يشترط عمى المتعيد المحال عميو العطاء قبل البدء بتنفيذ المشروع الحصول عمى موافقة
شركة الكيرباء ذات العالقة عمى ربط نظام الخاليا الشمسية المنوي تركيبو مع شبكة الكيرباء

وطبقاً لمتشريعات النافذة ذات العالقة والدليل االرشادي لنظام صافي القياس ),(Net-Metering
حيث ان ىيئة االستثمار لن تقوم بدفع أية مبالغ مالية لممتعيد المحال عميو العطاء قبل ان

يحصل عمى موافقة شركة الكيرباء ذات العالقة لربط االنظمة مع شبكة الكيرباء  ،وفي حال

تمكن المتعيد من تأمين موافقة شركة الكيرباء ذات العالقة عمى ربط كامل او جزء من استطاعة
المشروع ،فإن عمى المتعيد التنفيذ المباشر لكامل او جزء ىذه االستطاعة المصادق عمييا من

شركة الكيرباء.

 -3يجب عمى المتعيد المحال عميو العطاء تسمية مدي اًر لممشروع حاصل عمى بكالوريوس عمى
االقل في اليندسة الكيربائية ( او أي تخصص ذو عالقة) وخبرة ال تقل عن خمسة سنوات في

مجال مشروعات الطاقة الشمسية( )PVوعميو متابعة المشروع شخصياً.

 -4يشترط عمى المتعيد المحال عميو العطاء تحمل كامل تكاليف الدراسة المبدئية

) (preliminary Studyودراسة اثر ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة (Grid and Impact

) Studyفي حال طمبت من قبل شركة الكيرباء ذات العالقة.
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 -5يتوجب عمى المتعيد

المحال عميو العطاء عند تركيب الخاليا الشمسية في الساحات

الخارجية ان يتم تصميم وتركيب نظام الخاليا الشمسية بحيث ال يتعارض النظام مع استغالل ىذه

المساحات كمواقف لمسيارات ) (Solar car port styleشريطة تقديم تصميم لمييكل المعدني
والخاص بتركيب االلواح الشمسية بحيث تتناسب مع طبيعة استخدام الساحة الخارجية كمواقف

عمى ان تكون ىذه التصاميم معتمدة فنياً يراعي حركة مرور السيارات واصطفافيا بسيولة ودون
وجود اي عوائق وضمان حماية الييكل المنفذ من اي ظروف جوية .ويحق لمييئة الغاء أو تاجيل

تنفيذ ىذا الجزء من العطاء.

 -6يجب ان يتضمن التصميم المقدم من المتعيد حسابات مساحة مقطع الكوابل ( التيار الثابت
والمتغير) وكذلك اجيزة الحماية مثل الفيوزات  ،القواطع ونظام التأريض.

 -7يمتزم المتعيد بتقديم كافة األعمال التصميمية الخاصة بنظام الخاليا الشمسية عمى أن تشمل
األمور التالية-:

 SIMULATION باستخدام PV. Syst soft waer
SINGLE LINE DIAGRAM 
3D DRAWINGS 

EARTHING DIAGRAM 

PANELS/INVERTERS/STEEL 

PV

FOR

SHEET

DATA

STRUCTURES AND ALL OTHER MAIN COMPONENTS

 -8يمتزم المتعيد بتقديم كافة الحسابات التصميمية والمخططات المصادق عمييا من الجيات

ذات العالقة الخاصة بمواقع المشروع مع تقديم المواصفات الكاممة لكل المعدات واألجيزة المنوي

تركيبيا.

 -9يجب عمى المتعيد عند تصميم النظام المنوي تركيبو االخذ بعين االعتبار وضع المباني
المحيطة وانعكاس الظل عمييا في خالل فترات النيار وعمى مدار ايام السنة.

 -10يجب ان يقوم المتعيد بتركيب أنظمة خاليا شمسية ) (Photovoltaicبإستطاعة إجمالية

(تراكمية) ال تقل عن ، 110 KWpوتوضيح ذلك في تقرير المحاكاه ( )SIMULATIONعمماً
بأن الدراسة الفنية األولى التي قامت بيا الييئة تؤكد امكانية تحقيق ىذه القدرة ضمن المساحات

المتوفرة.

 -11يجب عمى المتعيد تزويد الييئة بنسخة كاممة من كتيب تشغيل النظام ودليل استعمال كافة
المعدات واالجيزة الرئيسية بما في ذلك التفاصيل الفنية واحتياجات الصيانة ومعالجة االعطال ان
حدثت الخ . ....
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 -12يمتزم المتعيد أثناء فترة الصيانة تقديم التقارير الدورية شيريا لمنظام تتضمن القراءات
واالنتاج الكمي واالعطال ان وجدت واية امور اخرى تتعمق باداء النظام وفعاليتو.

 -13يجب أن يكون التصميم الكيربائي مطابقاً مع المعايير الصناعية  ،كود الكيرباء الوطني .

 -14يشترط عمى أنظمة أجيزة الحماية أن تكون محسوبة  ،ومحددة بدقة ،لمتقميل من تمف
المعدات ونقاط التوصيل في حال حدوث خطأ في التيار.

 -15يجب ان يقوم المتعيد باالستجابة الستفسارات صاحب العمل (الييئة) أيا كانت و تقديم
عرض لشرح النظام في حال طمب منو ذلك .

 -16يمتزم المتعيد بتوريد وتركيب لوحات تحذيرية في المواقع التي تتطمب ذلك أثناء مراحل تنفيذ
المشروع وبعد التشغيل واتخاذ كافة التدابير المتعمقة بأمور السالمة العامة .

 -17يمتزم المتعيد بتقديم مخططات ) (as builtبعد التسميم النيائي لممشروع .

 -18إصالح العيوب واألعطال  :يتم فحص الخمل خالل  48ساعة من تاريخ التبميغ واتمام
أعمال الصيانة خالل  7أيام كحد أقصى من تاريخ إستالم األمر من الييئة ،عمى أن يتم النظر
بكل عطل عمى حده من حيث اعمال الصيانة والمدة الالزمة حسب طبيعة العطل والقطع

الالزمة.

 -19يتعيد المتعيد المحال عميو العطاء بتوفير كمية الطاقة المذكورة في تقرير المحاكاه عمى ان

يتم محاسبة الشركة عمى الفرق في حال نقص الطاقة المولدة عن القيمة المذكورة وبسعر ()0.26

دينار لكل كيموواط /ساعة.

رابعا -:الشروط اإلضافية :

 -1األسعار بالدينار األردني شامال أي رسوم وضرائب .

 -2يحق لمييئة طمب أي عينة من المواد المطموبة في العطاء قبل قرار اإلحالة لغايات الدراسة
ومعرفة مدى مطابقتيا لممواصفات المطروحة .

 -3الييئة غير ممزمة باإلحالة عمى أقل األسعار .

 -4تعتبر جميع وثائق العطاء جزء ال يتجزء من العطاء ويجب التوقيع عمييا واعادتيا مع العرض
المقدم .

 -5األسعار تشمل الفك لمختمف وحدات اإلنارة المراد استبداليا وكذلك تشمل التصميم  ،والتوريد

والتركيب والتشغيل والصيانة المجانية الدورية لمدة  3سنوات تشمل اعمال التنظيف عمى األقل

مرتين سنوياً في فصل الصيف ،وكمما دعت الحاجة لمحفاظ عمى كفاءة النظام وتشغيمو.

 -6الكميات قابمة لمزيادة بنسبة تصل الى  %25من قيمة العطاء وبنفس شروط ومواصفات العطاء
والحساب يكون عمى سعر الوحدة .
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 -7تحديد الماركة والمنشأ والصناعة بشكل واضح ودقيق .
 -8تقديم كتالوجات ونشرات توضيحية .

 -9تحديد الكمية أو القدرة أو السعة أو الطول وأي متطمبات فنية أخرى موجودة في الوحدة الواحدة
ولجميع بنود العطاء بشكل واضح ودقيق .

 -10عمى المتعيد اإللتزام بعدم إحداث أي أضرار في أماكن تنفيذ بنود العطاء وأية اماكن أخرى
وان حدثت يمتزم المتعيد بإصالحيا عمى نفقتو الخاصة.

 -11يراعي المتعيد في البرنامج التنفيذي الذي يقدمو طبيعة إشغال المبنى كونو مأىول وضرورة
التنسيق مع مقاول عطاء الطاقة الشمسية ) (PVوالييئة منعاً لحدوث تعارض في اماكن التنفيذ.

 -12عمى المتقدم لمعطاء ختم جميع صفحات العرض الفني والمالي بختم الشركة.
خامسا -:آلية التقييم :

ستقوم المجنة الفنية بدراسة العروض الفنية المقدمة والمحولة من لجنة العطاءات واختيار العروض

المناسبة فنيا والمستوفية لجميع الشروط والتعميمات الواردة في وثيقة العطاء ويتم تقييميا حسب التالي-:
 -1االلتزام بالتصاميم % 40 :

 وصف منيجية وخطوات العمل ()%10

 توفر ودقة الحسابات التصميمية ()%10
 البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ()%10

 كمية إنتاج الطاقة الكيربائية السنوي المتعيد بيا)%10( .

 -2نوعية المواد %30

 المواصفات الفنية لنظام ()%25( )PV
 -الييكل المعدني ( ) %10

 محوالت العكس ( ) %10 -األلواح الشمسية ( ) %5

 المواصفات الفنية لمقطع االخرى ( ) %5
 -3مؤىالت الشركة ()%15

( الخبرة بصفة العطاء وفي تصميم خاليا شمسية فوق المواقف) %5
 مؤىال ت الكادر الفني  /خبرة مدير المشروع ()%5

 جودة الوثائق المستممة ومدى فيم متطمبات العطاء ()%5

 -4الكفاالت ،الصيانة والدعم الفني %10
 -5التدريب %5
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سادسا  -:آلية التقييم النهائي-:
ستقوم الهٌئة بتقٌٌم العروض الفنٌة من  011عالمة وكما هو وارد فً الجدول أعاله واستبعاد
عروض المقاول إذا كانت عالمة التأهٌل أقل من ( )71عالمة وسٌتم إعادة العرض المالً مغلقا دون فتحه
وٌتم تحوٌل العالمة الفنٌة النهائٌة إلى  %71بناءا على المعادلة التالٌة-:
العالمة الفنٌة = عالمة المتقدم للعطاء الفنٌة

%71 X

أعلى عالمة فنٌة
سٌتم حساب العالمة المالٌة بناء على المعادلة التالٌة:
العالمة المالٌة = أقل سعر مالً مقدم

%01 X

سعر المتقدم للعطاء المقدم
سٌتم إحالة أعمال المشروع على المتقدم للعطاء الذي ٌحصل على أعلى مجموع عالمة فنٌة ومالٌة.

سابعا -:المواصفات الفنية الخاصة :

أ -مواصفات نظام توليد الطاقة الكهربائية لمخاليا الشمسية:
أ 1 -األلواح الشمسية:

 -يشترط ان تكون بيانات اإلشعاع الشمسي المستخدمة في الحسابات دقيقة ومن جية معتمدة .

 يشترط أن يتم تحديد زاوية الميالن واالتجاه في الموقع لمتركيبات بحيث يتم الحصول عمى أعمى قدرممكن من الطاقة الكيربائية المنتجة في الموقع.

 يشترط أن يحدد المتقدم لمعطاء قيمة ) (Energy Yieldالشيري والسنوي لمنظام. يشترط أن يحدد المتقدم لمعطاء إن كان ىناك مشاكل جراء الظالل ) (Shadingوأية معوقات أخرىوأثرىا عمى كفاءة ناتج الطاقة الكيربائية السنوي مع وضع الحمول المناسبة.

 -يشترط أن ال تقل كفاءة التحويل لمخاليا الشمسية عن .%16

 -نوع الموح الشمسي المحدد  Mono-Crystalline :أو .Poly-Crystalline

 يشترط تزويد كافة البيانات الفنية ) (Data Sheetالمتعمقة بالخاليا الشمسية والرسومات الخاصةبالخاليا.

 يشترط أن تكون الخاليا الشمسية مفحوصة من جية معتمدة مع تقديم شيادات الفحص حسباألصول.

 يمتزم المتقدم لمعطاء بضمان جودة الخاليا الشمسية المقدمة لممشروع لمدة  10سنوات من العيوبالمصنعية وبكفالة عدلية.

 يشترط أن ال يتجاوز التناقض ) (Degradationفي كفاءة إنتاج الطاقة الكيربائية  %10بعد(10سنوات) من تاريخ التشغيل التجاري و  %20بعد ( 20سنة).
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.%5 -+  يجب أال يزيد التفاوت المسموح بو لمقدرة المولدة من الخاليا الشمسية عنNew Linear performance warrantee -

.IP65/IP67  ان تكون مطابقة لممواصفةJunction box -

. يشترط أن يكون السطح األمامي لمخاليا الشمسية مقاوم لمصدمات يشترط أن يكون اإلطار الخاص بالخاليا مطمياً كيربائياً ومقاوم لمصدأ ومتوافق مع مادة الدعائم.الخاصة بالخاليا

( عمى كل لوح من الواح الخاليا الشمسية مع وضوحName Plate)  يشترط أن يتوفر لوحة إسمية.األرقام التسمسمية لكل لوح من ألواح الخاليا الشمسية مع وجود تاريخ الصنع

.2015  تعطى األولية لمشركات المصنفة عالمياً وحسب الترتيب االعمى عن تصنيف عام) درجة مؤية85  درجة مئوية إلى40-(  درجة الح اررة التشغيمية:)Certifications(  شيادات المطابقة-

IEC61215,IEC61730,IEC61646,IEC62804,TUV Certificates,UL1703 or
equivalent.

-: باإلضافة إلى ماذكر أعاله تعتبر المواصفات المذكورة بالجدول التالي
) PV modules ( ) يتضمن المواصفات الفنية أللواح الخاليا الشمسية1( الجدول رقم

Description/Specification
Description
Solar Panel (Brand and Model)
TIER 1 Solar Panels
Rated Power(W)
320 and above
Corrosion Resistant
Yes
Withstand Harsh Environment - Rain
Yes
Withstand Harsh Environment - Hail
Yes
Withstand Harsh Environment - Snow
Yes
Withstand Harsh Environment - Sand Storm
Yes
Solar Panel Type (Mono Crystalline / Multi
Poly Crystalline (preferred) or Monocrystalline
Crystalline / Poly Crystalline etc.)
Compliance to IEC 61215 specifications
Yes
Compliance to IEC 61646 specifications
Yes
Compliance to IEC 61730 specifications
Yes
Solar Panel Life (Years)
22
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أ –  2دعائم التركيب ):(Mounting Structure
 يشترط أن تكون دعائم التركيب مقاومة لمصدأ والتآكل ومطمية طالءاً كيربائياً  ،وجميع البراغيوالصواميل يشترط أن تكون مجمفنة طبقاً لـ ) (ASTMA-123بالجمفنة الساخنة  ،وبسمك جمفنة ال

يقل عن  70مايكرو  ،ويمكن استخدام دعائم تركيب المنيوم مقواه وحسب المواصفات األردنية ذات

العالقة مع تحديد مدة كفالة الـ .Structure

 -يشترط تركيب الدعائم بحيث يكون ىناك سيولة في المرور واجراء الصيانة.

 يشترط أن يكون نظام التدعيم والخاليا الشمسية بعد تركيبيا قادرة عمى تحمل أثر الرياح الشديدة بمااليقل عن ( 140كم/ساعة) وضغط جوي حتى  106.7 PASCALورطوبة  %100ودرجة

ح اررة حتى  75درجة مئوية وامطار 5ممم/دقيقة وأية قوة أخرى مؤثرة.

 -تقديم دراسة لمييكل المعدني ) (Steel Structureمعتمدة فنياً و يثبت فييا تأثير الرياح والثموج.

 يجب أن تكون قواعد الـ  Structureمصممة من الباطون المسمح بحيث تحت منسوب أرضالمواقف شريطة عدم اإلضرار بأي من العناصر الموجودة .

 باإلضافة إلى ماذكر أعاله تعتبر المواصفات المذكورة بالجدول التالي-:

الجدول رقم ( )2يتضمن المواصفات الفنية لمييكل المعدني ( ) Mounting Structure
Carpark Mounting Structure
Carbon Steel
I-Beam
L-Type or C-type
2 – 6 mm
4 – 8 mm according to the section
Yes, coated by Weather Proof
Epoxy Coating
140 Km/h according to Jordanian
Codes
KN / m2 according to
2.2
Jordanian Codes

Technical Specifications
Rooftop Mounting Structure
Hot Dip Galvanized Steel
Omega Shape Galvanized Steel
U Shape Galvanized Steel
Re-enforced 2 mm
2 mm according to the section
Yes
140 Km/h according to Jordanian
Codes
2.2 KN / m2 according to
Jordanian Codes

Specification
Steel Type
Main Force Sections
Lifting Sections
Material Sections
thickness
Steel Thickness
Weather Proof
Wind Load Resistance
Snow Load
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أ –  3محول العكس ):(Inverter
 يشترط تزويد كافة البيانات الفنية المتعمقة بمحول العكس  ،شاممة كافة أنماط التشغيل والكفاءةومعايير األداء وجودة الطاقة وغيرىا.

 يمتزم المتعيد المحال عميو العطاء بضمان جودة محول العكس المقدم لممشروع لمدة  10سنوات منالعيوب المصنعية.

 يشترط أن تكون الفولتية االسمية لمخرج محول العكس  416 :فولت – تيار متناوب  ،والتردد 50ىيرتز.

 يشترط أن يكون محول العكس مفحوص من جية معتمدة مع تقديم شيادات الفحص حسباألصول.

 يشترط ان ال تقل كفاءة محول العكس عن  %98عند كامل الحمل. يجب عمى محول العكس ) (Inverterأن يعمل بشكل سميم وبقدرتو االسمية ضمن درجة الح اررةالظاىرية من ( 10-الى  )50+درجة مئوية.

 يشترط أن يحتوي محول العكس عمى جميع الحمايات التي تتطمبيا شركة الكيرباء ذات العالقةوبحسب الدليل اإلرشادي الصادر عن شركات الكيرباء  ،يجب ان يكون محول العكس مرفق

مفاتيح عزل )(AC Isolation Switch & DCعمى طرفي محول العكس ).(Inverter

 يشترط أن يكون محول العكس مقاوم لمرطوبة والغبار وارتفاع درجات الح اررة ومطابق لمواصفوـ .IP65

 -يشترط ان يكون محول العكس مصمم بحيث يتوافق مع التغيرات التي تحدث عمى شبكة الكيرباء

من خالل الفصل التمقائي عن شبكة الكيرباء في حال خروجيا ألي سبب كان والعودة تمقائياً لمربط

مع الشبكة الكيربائية.

 أن ال تتجاوز نسبة معدل تحويل الطاقة ) (DC/ACعن . 1.1 -أن تكون مطابقة لما يمي :

)Grid standard, safety and EMC standard (certificates and permits

أ – ) DC/AC cables ( 4

 يشترط ان يكون ) (DC Cablesلمتيار المباشر مطابقة لمفحوصات التالية”PV cable test UL4703 (90C) or TUV “2 PFG 1169/08.07

 يشترط أن تتوفر خاصية العزل الثنائي  Double insulationفي كوابل الـ) (DCوتكون من مادة.XLPE or equivalent

 يشترط أن تكون مادة الموصل من النحاس.11
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 يجب أن تكون الكوابل المستخدمة مناسبة لمقدار التيار المتناوب الخارج من جياز محول العكس) (ACمع األخذ باالعتبار مقدار المسافات لمراعاة الفاقد الكيربائي والفولتية وعمى ان ال تتجاوز
الخسائر من الكوابل عن  %2من اإلنتاج السنوي لمنظام.

 نسبة فقدان الجيد الثابت في األسالك ) (DC wiring voltage dropمن الخاليا الكيروضوئية الىمدخل محول العكس ) (Inverterفي ظروف االختبار المعيارية ) (STCيجب ان تكون أقل من

.%1

 -يجب أن تكون جميع الكوابل مخفية وبشكل منظم وموضوعو في ترنكات.

أ –  5صندوق التجميع:

 -يجب عمى المتعيد األخذ بعين االعتبار وضع صندوق لتجميع الكوابل ومطابق لمواصفة .IP65

 يشترط أن تكون جميع صناديق التجميع والتوصيل مطابقة لـ  ،IP 65ومناسبة لحجم الكوابل ومزودةبجمندات لدخول الكوابل وبحيث تشبك الكوابل برؤوس شبك الكوابل.

 -لوحات التوزيع يجب ان تكون مطابقة لـ ـ IP 55داخمياً و  IP 65خارجياً.

أ –  6نظام التأريض :

 يشترط أن يتم تأريض الخاليا تأريضاً وثيقاً بسمك نحاس بين كل لوح شمسي ) (Panelوآخر. -يشترط أن يتم تأريض الييكل المعدني الحامل لأللواح الشمسية.

 يشترط أن يتم فصل األرضي ألجزاء النظام من جية التيار المستمر عن األرضي الخاص بأجزاءالنظام من جية التيار المتناوب.

 عمى المناقص اتباع مواصفات كود و ازرة األشغال في حال وجود قطع لمشوارع الداخمية والخارجيةلممبنى.

ب -رفع كفاءة نظام اإلنارة:
ويشمل ىذا البند:

 -1فك جميع وحدات االنارة التقميدية (غير الموفرة لمطاقة ) المستخدمة حالياً في مباني الييئة
واستبداليا بوحدات انارة موفرة لمطاقة حسب المواصفات والكميات الواردة في وثائق العطاء عمى

ان يشمل السعر مايمي:

أ -فك الوحدات القديمة وتخزينيا في االماكن المخصصة ليا في مستودعات الييئة والمحافظة عمييا
من الكسر او التمف.

ب -توريد وتركيب وتشغيل وحدات االنارة الموفرة لمطاقة ) (LED Lampsوحسب المواصفات الفنية
والقدرات واالقيسة والكميات المذكورة في وثائق العطاء وجدول الكميات.
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 توريد وتركيب جميع مايمزم من اسالك وبرابيش وترنكات ومفاتيح حيثما يمزم التمام العمل حتى-ت
.التشغيل وعمى اكمل وجو

 اغالق ومعالجة السقوف المستعارة واماكن الوحدات التي يتم استبداليا بعد عممية الفك والتركيب-ث
.بالطرق السميمة ودون حدوث اي تشوىات

 يجب ان تكون وحدات االنارة الموفرة لمطاقة المراد تركيبيا من اعمى المواصفات وافضل-ج
: الشركات المتخصصة في ىذا المجال وان يتوفر فييا المواصفات الفنية التالية

Type of Lighting Unit

Technical specification
Required Quantity
Wattage (W)
Voltage range (V)
frequency (Hz)
Lumen output (lm)

(1)
LED Tube "T8”
“0111mm”

Lifetime (hr.)
Color temperature (K)
Dimension (mm)
Power factor
Ra

Required values
46
not more than 18W
220 - 240
50
not less than 2000
not less than 30,000
5000 - 6000
1200
Not less than 0.90
>80

Data sheet availability

Yes/No

Warranty

3 Years

Data sheet must be provided
Required Quantity
Wattage(W)
Voltage range (V)
frequency (Hz)
Lumen output (lm)
(2)
LED recessed round panel

Lifetime (hr.)
Color temperature (K)
Power factor
Ra

603
Not more than 18
220 – 240
50
Not less than 1500
Not less than 25,000
5000 –6000
Not less than 0.70
>80

Data sheet availability

Yes / No

Warranty

3 Years

Data sheet must be provided
(3)
LED Tube “T8”
“611mm”
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Required Quantity
Wattage (w)
Voltage range (v)
frequency (Hz)
Lumen output (lm)
Lifetime (Hr)

26
not more than 9W
220 - 240
50
not less than 1000
not less than 40,000
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Color temperature (K)
Dimension (mm)
Power factor
Total Harmonic Distortion
(THD)
Warranty
Ra
Data sheet availability

5000 - 6000
600
Not less than 0.90
Not more than 20%
3 years
>80
Yes / No

Data sheet must be provided
Required Quantity
Wattage (W)
Voltage range (V)
frequency (Hz)
(4)
LED Flood Light “111 w”

7
not more than 200
220 - 240
50

Lumen output (lm)

not less than 22000

Lifetime (hr.)

not less than 30,000

Color temperature (K)
Warranty
Power factor
Data sheet availability
IP Rating
Material
Beam Angle

4500-6000
3 years
Not less than 0.90
Yes/No
IP65
Aluminum material with pure
Aluminum reflector (antioxidation and unfading)
Wide

Data sheet must be provided
Required Quantity
Wattage(W)
Voltage range (V)
frequency (Hz)
(5)
LED Panel 36W – 40W
60x60cm

Lumen output (lm)
Lifetime (hr.)
Color temperature (K)
Power factor
Ra
Data sheet availability

14

233
36 W – 40 W
220 – 240
50
not less than 3200
Not less than 30,000
5000 –6000
Not less than 0.90
>80
Yes / No
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Warranty

3 Years

Data sheet must be provided

(6)
LED Bulb 9W

Required Quantity
Wattage (w)
Voltage range (v)
frequency (Hz)
Lumen output (lm)
Lifetime (Hr)
Color temperature (K)
Power factor
Total Harmonic Distortion
(THD)
Warranty

138
not more than 9W
220 - 240
50
not less than 800
Not less than 25,000
5000 - 6000
Not less than 0.5
Not more than 20%
3 years

Ra

>80

Base (Pin)

E27

Data sheet availability

Yes / No

Data sheet must be provided

(7)
LED Bulb 5W

Required Quantity
Wattage (w)
Voltage range (v)
frequency (Hz)
Lumen output (lm)
Lifetime (Hr)
Color temperature (K)
Power factor
Total Harmonic Distortion
(THD)
Warranty

49
not more than 5W
220 - 240
50
not less than 400
Not less than 25,000
5000 - 6000
Not less than 0.5
Not more than 20%
3 years

Ra

>80

Base (Pin)

E27

Data sheet availability

Yes / No

Data sheet must be provided

(8)
LED Spot 5W
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Required Quantity
Wattage (w)
Voltage range (v)
frequency (Hz)
Lumen output (lm)
Lifetime (Hr)

124
not more than 5W
220 - 240
50
not less than 485
Not less than 30,000
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5000 - 6000
Not less than 0.90
Not more than 20%

)Color temperature (K
Power factor
Total Harmonic Distortion
)(THD
Warranty

3 years

Ra

>80
GU 10
Yes / No

)Base (Pin
Data sheet availability

Data sheet must be provided
Note: GU 10 socket to be supplied by supplier.

جـ  -الستائر الهوائية
يشمل ىذا البند توريد وتركيب وتشغيل ستائر ىوائية ) (Air Curtainsلمداخل المباني الرئيسية

والداخمية عمى ان تكون ذات مواصفات فنية عالية من حيث توفير الطاقة وقدرة دفع اليواء ومستوى

الصوت وان تكون متعددة السرعات ويمكن التحكم بيا من خالل جياز ريموت كنترول  ،وحسب

المواصفات المذكورة تالياً :

 -1تعمل عمى عمى فولتية من ( )240-220فولت وتردد  50ىيرتز.
 -2ان ال يزيد مستوى الصوت عن  60ديسبل.

 جدول الكميات (يرفق مع العرض المالي)
الرقم

1

1 .1
1.2

2

األعمال المطموبة
نظام توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخاليا
الشمسية والعمل يشمل -:
تصمٌم وتورٌد وتركٌب وتشغٌل مكونات النظام
على أن ٌكون السعر شامال الصٌانة المجانٌة
وحسب المواصفات المذكورة فً مواصفات ووثائق
العطاء .
نظام الـ (  ) PVفوق أسطح المبانً بقدرة ال تقل
عن ال تقل عن ( )25كٌلو واط.
نظام الـ (  ) PVالمركب بمواقف السٌارات بقدرة
ال تقل عن ( )25كٌلو واط .
رفع كفاءة انظمة الطاقة المستخدمة لمباني هيئة
االستثمار والعمل يشمل -:
تورٌد وتركٌب وتشغٌل وحدات إنارة موفرة
للطاقة  LEDوحسب المواصفات الفنٌة المذكورة
فً وثائق العطاء والسعر شامال الفك والتورٌد
والتركٌب والتشغٌل والصٌانة المجانٌة لجمٌع ما

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة

السعر الكمي

(دينار اردني)

(دينار اردني)

بالمقطوع
بالمقطوع
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ٌلزم وتركٌبها فً األماكن المخصصة لها وحسب
األصناف المدرجة أدناه.
”LED Tube “T8
”“1200mm
LED recessed round panel

عدد

46

عدد

603

عدد

26

عدد

7

LED Panel 36W – 40W
60x60cm
LED Bulb 9W

عدد

233

عدد

138

2.7

LED Bulb 5W

عدد

49

2.8

LED Spot 5W

عدد

124

3.1

الستائر الهوائية والعمل يشمل-:
تورٌد وتركٌب وتشغٌل الوحدات باالطوال
والقدرات المناسبة ألماكن تركٌبها وجمٌع ما ٌلزم
إلتمام العمل وحسب المواصفات المذكورة ضمن
وثائق العطاء.
ستائر ىوائية بطول  1م

عد

1

3.2

ستائر ىوائية بطول  1.2م

عد

1

3.3

ستائر ىوائية بطول  1.5م

عد

3

3.4

ستائر ىوائية بطول  1.6م

عد

8

3.5

ستائر ىوائية بطول  2م

عد

1

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2

”LED Tube “T8
”“500mm
”LED Flood Light “200 w

المجموع االجمالي(دينار اردني) :
* السعر يشمل ضريبة المبيعات وطوابع الواردات وكافة الرسوم والضرائب األخرى.

اس ـ ـ ـ ـ ـ ـم المقاول ....................................................... :
التوقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ...................................................... :
رق ـ ـ ـ ـ ــم التمفون ...................................................... :
التاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ...................................................... :
الخصم إن وجد ..................................................... :
السعر االجمالي بعد الخصم ......................................... :
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يعتبر ىذا الممحق جزءاً من اتفاقية العقد .
فإن المقاول ممزم
مالحظة :باستثناء البنود التي تمت تعبئتيا وفقاً لمتطمبات صاحب العمل ّ ،
باستكمال البيانات التالية قبل تقديم عرضو .
الموضوع

البيان

المواصفات

المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعمقة بأنظمة توليد الطاقة الكيربائية بواسطة
الخاليا الشمسية وأي مواصفات أخرى ذكرت بوثائق العطاء.

أولوية وثائق العقد

 -1االتفاقية
 -2الشروط الخاصة
 -3الشروط العامة
 -4المواصفات
 -5تصميم المقاول ( إن وجد)
 -6جداول الكميات

القانون الذي يحكم العقد

القانون األردني

لغة العقد

المغة العربية

ممثل صاحب العمل

ىيئة اإلستثمار

( كفالة حسن التنفيذ) -القيمة

( ) %10من قيمة العقد

(كفالة الصيانة)

( ) %5قيمة األشغال المنجزة

برنامج العمل – عمى المقاول تقديمو -النموذج

خالل ( )7أيام من تاريخ المباشرة برنامج خطي

تعويضات التأخير  - /القيمة

(  )50دينار عن كل يوم تأخير

 -الحد األقصى

( )%15من قيمة العقد

( فترة الصيانة )

( 3سنوات) من تاريخ اإلستالم النيائي

الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحمية

حسب نسب االنجاز وما اليزيد  %80من قيمة االعمال المنجزة

نسبة المبالغ المحتجزة

( )%20من قيمة كل دفعة

عممة الدفع

الدينار األردني

سمطة تعيـين مجمس فض الخالفات

جمعية المحكمين األردنيـين

(إذا لم يتم اإلتفاق عمى تعيـينيا)
التحكيم :
القانون الواجب التطبيق

بموجب قانون المممكة األردنية الياشمية

مكان التحكيم

األردن

لغة التحكيم

المغة العربية

عدد المحكمين

محكم لكل طرف
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Annual Electricity Consumption and costs table
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