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 (1/2220رقم )إعــــــــالن طــرح عطـــاء 
وثائق مشروع تصميم وتوريـــد وتركيــــب وربط وتشغيل وصيانة وفحص نظام الخاليا الشمسية 

)Photovoltaic Systemsلمبنى المركز الوطني لحقوق اإلنسان ) 
 المركز الوطني لحقوق اإلنسانعن  صادر

ل لحكومية في مجاالمقاولين األردنيين المصنفين لدى دائرة العطاءات ان االنساالمركز الوطني لحقوق دعو ي       
ة صة من هيئلى رخعالكهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة األولى او الفئة الثانية او الفئة الثالثة والحاصلين 

أ( )ئة دة بالفتنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجد
اقة صصة بالطاقة المتجددة والحاصلة على رخصة من هيئة تنظيم قطاع الطخأو)ب( أو)ج( أو الشركات المت

راغبين ال( والمعادن بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة بالفئة )أ( أو)ب( أو)ج
ي كائن فال مركزفي مبنى ال إدراة الشؤون المالية /ق اإلنسانالمركز الوطني لحقو بالمشاركة في هذا العطاء مراجعة 

من نسخة علما بأن ث 10/01/2022 الموافق ثنيناال يوم  من، اعتبارا لرابعوا خامسالشارع زهران ما بين الدوارين 
 ( دينارًا أردنيًا غير مستردة .10)وثائق العطاء الواحدة 

د بدفع ثمنها من قبل مندوب الشركة وبموجب كتاب تفويض يتم شراء وثائق العطاء بموجب وصل مالي يفي  .1
رسمي صادر عن الشركة او بموجب صورة مع ختم اصل من الشركة وعلى المناقصين تقديم صورة مصدقة عن 

ممارسة  و نسخة مصدقة من رخصةأشهادة التصنيف سارية المفعول صادرة عن دائرة العطاءات الحكومية 
وصيانة وفحص نظم الطاقة المتجددة صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة أنشطة توريد وتركيب تشغيل 

 ستالملتأكد من اء وعلى المناقصين اعطاسجل التجاري لدى شراء وثائق الوالمعادن سارية المفعول ونسخة من ال
 .ءعطاكافة وثائق ال

 يةنظام خاليا شمس فحصو  يتضمن المشروع  تصميم وتوريـــد وتركيــــب وربط وتشغيل وصيانةوصف العمل:  .2
Photovoltaic Systems))، لمركز الوطني لحقوق اإلنسان، وبقدرة إجمالية موضحة كما يلي:ل 

 المحافظة ؤسسةإسم الم
 (ACسعة نظام الخاليا الشمسية )

kW AC Power 
املركز الوطين حلقوق 

 عمان اإلنسان
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 هر.الساعة الثانية بعد الظ 13/01/2022وافق الم الخميسالعطاء يوم  وثائقآخـر موعد لشراء نسخة من  .3
ن بنك م( دينارًا على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق صادر 1000بقيمة ) يقدم تأمين دخول العطاء .4

 بمغلف منفصل وحسب المتطلبات التالية:محلي معتمد 
  :( 1/2022)رقم العطاء 

  :لشمسية الاي اشغيل وصيانة وفحص نظام اخلمشروع تصميم وتوريـــد وتركيــــب وربط وتاسم العطاء
(Photovoltaic system) ملبىن املركز الوطين حلقوق اإلنسان 

 ( :يوما  90مدة سراين أتمني دخول العطاء )   من اتريخ إيداع العروض. تقومييا 

 تهابالضافة اىل وظيف : ابسم املفوض العام حلقوق اإلنسان قدم أتمني دخول العطاء ابسمي. 

 ( دينار.1000مني دخول العطاء: )قيمة أت 

 دخول العطاء. سيتم رفض أي عرض غري مرفق بتأمني 

 صة ممارسة رخارد يف كما هو و   أواحلكومية  دائرة العطاءات سم املناقص: كما هو وارد يف شهادة التصنيف الصادرة عن ا
 .صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن

 
الموافق  األحد ليوم حول وثائق العطاء هو نهاية الـدوام الرسمياالستيضاحات آخــر موعـد لقبول  .5

ية استفسارات أولن يتم قبول ،nchrjor@gmail.comالتالي البريد اإللكتروني  عن طريق 23/01/2022
 تالي:لعلى العنوان ا مركز الوطني لحقوق اإلنسانمن المعلومات يرجى مراجعة ال لمزيد ، تصل بعد هذا التاريخ

 
 المركز الوطني لحقوق اإلنسان

 +962 6 5930072+ فاكس: 962 6 5932257تلفون : 
 

 قصني املتقدمنييع املنامج عه علىمبوجب ملحق يتم توزياملقدمة االستيضاحات ابلرد على  ركز الوطين حلقوق اإلنسانقوم املي .6
 آخر موعد لقبول االستيضاحات.سبوع من اتريخ أللعطاء خالل فرتة 

 الية أوهذا اإللغاء أية مطالبة م علىق لصاحب العمل إلغاء هذا العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب يح .7
 قانونية.  

 للعطاء الواحد. ال يسمح للمناقصين تقديم أكثر من عرض .8
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لمالي (، بحيث ال يتم فتح العرض اPass or Failالتقييم الفني ناجح أو راسب ) آليةستتم االحالة حسب  .9
لعروض ااألقل سعرًا والمطابق فنيًا بين وتتم اإلحالة على العرض  اال لمن هو ناجح في التقييم الفني

 .تجزئة العطاءبفي حال رغبت  الجهة المشترية/بما يحقق مصلحة صاحب العملالمقدمة و 
ة ويكتب تقدم العروض في ثالثة مغلفات مغلقة ومنفصلة، االول يتضمن العرض الفني مع الوثائق المطلوب .10

والمغلف الثاني يتضمن العرض المالي ويكتب عليه  (CDعلى قرص مدمج  مع نسخة منه)عليه العرض الفني
والمغلف الثالث يتضمن كفالة دخول العطاء ويتم وضع  (CDعلى قرص مدمج  مع نسخة منه)العرض المالي 

ص طاء ورقمه ويستبعد عرض المناقالمغلفات الثالث في مغلف رابع مختوم ويكتب عليه اسم المناقص واسم الع
رتين ويقدم كذلك نسختين مصو  الفني الذي يحتوي أو يشير إلى األسعار المالية وتذكر فقط ضمن العرض المالي.

، واذا وقع اي تناقض في المعلومات توضع داخل مغلف العرض الفني من العرض الفني النسخة االصليةعن 
 . صليةتعتمد النسخة اال بين النسخ المقدمة،

حال  ظهر، وقابل للتمديد فيال بعد الساعة الثانية 06/02/2022الموافق  األحدآخر موعد لتقديم العروض هو  .11
 الضرورة. 

سند  مقابل المركز الوطني لحقوق اإلنسان / شارع زهرانفي  ةالموجود إدارة الشؤون المالية لدىالعروض  تودع .12
 استالم.

 
 ــسـانالمفــوض العـــام لـحـــقوق اإلن

 عالء الدين العرموطي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نسخة: المدير المالي واالداري
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