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الرقم :ع م/2/
التاريخ2018/ / :
السيد مدير دائرة العالقات الثقافية والعامة احملرتم
املوضوع :اإلعالانت
حتية طيبة وبعد،

أرجو اإليعاز بنشر اإلعالن املرفق يوم االثنني  2018/3/12يف صحيفتني حمليتني وموافاتنا بنسخة عن اإلعالن
مبني عليها األجور املرتتبة عليه.
واقبلوا فائق االحرتام

مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية
رئيس جلنة العطاءات املركزية
أ.د حممد الصرايره

-

نسخة/
وحدة الشؤون املالية.
املكتب اهلندسي.
اجلهة صاحبة العالقة.
ملف العطاء.
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إعالن صادر عن جامعة مؤتة
تعلن جامعة مؤتة عن إعادة طرح العطاء رقم (  / 24ش )2017/
انشاء حمطة خالاي مشسية بقدرة  10ميجا واط
Tender Document for the
)Photovoltaic Power Plant Project (10 MW

بناءً على قرار جملس الوزراء القاضي ابلسماح للجامعات احلكومية بتقدمي عرض مباشر لوزراة الطاقة والثروة املعدنية وتبعاً
ملذكرة التفاهم بني اجلامعة ووزارة الطاقة والثروة املعدنية ،تعلن جامعة مؤتة عن رغبتها يف إعادة طرح العطاء أعاله ،فعلى
الراغبني ابملشاركة هبذا العطاء من الشركات احمللية املتخصصة أو الشركات العاملية املتخصصة أو الشركات املتخصصة
صاحبة االئتالف احمللي والعاملي مراجعة دائرة العطاءات املركزية والتأجري يف مقر جامعة مؤتة -الكرك (اجملمع اإلداري)،
خالل ساعات الدوام الرمسي وذلك لشراء نسخ العطاء ،مصطحبني معهم شهادات الشركة سارية املفعول مصدقة من
اجلهات احلكومية املختصة وتفويض خطي ملندوب الشركة اعتباراً من اترخيه بعد إبراز الرخص و شهادات التصنيف
الالزمة سارية املفعول وفق اآليت:
 .Aوصف املشروع:

إعداد وجتهيز عرض مباشر لتصميم وتركيب وتشغيل وصيانة منشأة لتوليد الطاقة الكهرابئية من الطاقة الشمسية
) (Photovoltaic Power Plantابستطاعة مقدارها  10ميجا واط يف املوقع املقرتح داخل حمافظة الكرك أو أي موقع
مقرتح من قبل املتعهد املشارك وحسب شروط ومتطلبات وزارة الطاقة والثروة املعدنية وشركة الكهرابء الوطنية ومجيع
اجلهات املعنية هبذا اخلصوص املعدة لتلك الغاية.
 .Bالشروط العامة :
 -1يبدأ بيع نسخ العطاء يوم االثنني املوافق  2018/3/12اعتباراً من الساعة ( )8.30ولغاية الساعة ( )2.30بعد
الظهر ،وينتهي بيع النسخ يوم االثنني املوافق  2018/4/9الساعة ( )2.00بعد الظهر.
 -2حتديد يومي الثالاثء واألربعاء املوافق (  ( 2018/4/11 - 10للزايرة امليدانية للمواقع املقرتحة للمشروع الساعة
العاشرة صباحاً وسيكون االنطالق من جامعة مؤتة من أمام مركز األمري فيصل لدراسات البحر امليت والبيئة
والطاقة.
 -3آخر موعد الستفسارات املناقصني هو يوم االثنني املوافق . 2018/4/2
 -4يتم الرد خطياً على االستفسارات املقدمة من قبل املناقصني اخلطية كما وسيتم إصدار أية مالحق للعطاء يف موعد
أقصاه يوم اخلميس املوافق .2018/4/19
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 -5يقدم املناقص  /املناقصني الراغبني ابملشاركة هبذا العطاء العروض الفنية واملالية ابلظرف املختوم على نسختني
"أصل وصورة و نسخة الكرتونية" على النحو التايل-:
أ .حيتوي املغلف األول (الداخلي) على "العرض الفين " ويشمل كافة املعلومات املطلوبة للتقييم الفين،
على أن ال يتم اإلشارة فيه ألية معلومات مالية متعلقة بعرض املناقص املايل ،ويكتب عليه من اخلارج
وبشكل واضح" العرض الفين "  ،رقـم واسم العطاء ،اسم املشرتك  /املناقص وعنوانه ابلكامل.
ب .حيتوي املغلف الثاين (الداخلي) على "العرض املايل" ويشمل كافة املعلومات حول العرض املايل املقدم
من املناقص ،ويكتب عليه من اخلارج وبشكل واضح " العرض املايل" ،رقـم واسم العطاء ،اسم املناقص
وعنوانه ابلكامل.
ج .حيتوي املغلف الثالث على كفالة بنكية أو شيك مصدق من أحد البنوك احمللية بقيمة ()400000
أربعمائة ألف دينار.
د .توضع مغلفات البنود (أ،ب،ج) أعاله يف مغلف واحد ،ويكتب عليه من اخلارج وبشكل واضـح رقـم
واسم العطاء ،اسم املناقص وعنوانه ابلكامل.
 -6تودع العروض على نسختني (أصل وصورة ونسخة الكرتونية) مستوفية لكافة الشروط يف صندوق دائرة العطاءات
املركزية والتأجري يف مقر جامعة مؤتة -الكرك (اجملمع اإلداري) ،الساعة احلادية عشرة قبل ظهر يوم االثنني املوافق
 ، .2018/4/30ولن يُنظر أبي عرض يتم تقدميه بعد املوعد احملدد واملشار إليه أعاله ،وسيتم فتح العروض يف
نفس اليوم.
 -7مثن نسخة العطاء ( )2000ألفي دينار غري مسرتدة.
 -8للجامعة احلق إبلغاء العطاء دون ذكر األسباب.
 -9للجامعة احلق ابستبعاد أي عرض غري مستوف لشروط دعوة العطاء.
 -10تكون أجور اإلعالن على من يرسو عليه /عليهم العطاء مهما تكررت مرات اإلعالن.
 -11يعترب هذا اإلعالن جزءاً ال يتجزأ من واثئق العطاء.
مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية
رئيس جلنة العطاءات املركزية
أ.د حممد الصرايره

مؤتة-الكرك-األردن
ص .ب)7( :

( Tel: 2372380-99الكرك )Karak/
Fax: 2375706
Extension /4049

Mu’tah-KarakJORDAN
III
(P. O. Box: )7
Email :tenders@mutah.edu.jo

