الهيئــــة المستقلـــة لالنتخــــــــــاب
منطقة تالع العلي /شارع اسماعيل حجازي  /بجانب ديوان المحاسبة
ص.ب ( )11953( / )375عمان االردن

تليفون ))9626 5501111

لجنة العطاءات الخاصة:

اسم دعوة العطاء:
استبدال بطاريات جهاز حفظ الطاقة (.)UPS
رقم دعوة العطاء)2020/02( :

وتتضمن:

اوالً :مقدمة
ثانياُ :الشروط المرجعية والخاصة
 نموذج كفالة ُحسن التنفيذ -نموذج جدول مواد العطاء

 نموذج كفالة دخول العطاء -نموذج تعهد شخصي

 -االعمال والمواصفات المطلوبة ملحق رقم ()1

اوالً :مقدمة
تسع ع ععع الهيئ ع ع ععة المسع ع ععتتخة ل نتخ ع ع ععا

السع ع ععتبدال بطاري ع ع ععات جهع ع ععاز حف ع ع ععظ الطاقع ع ععة ( )UPSع ع ع ععدد

( )2جهع ع ع ععاز بسعع ع عععة ( )30KVAلك ع ع ع ع جهع ع ع ععاز وفت ع ع ع عاف لخمواشع ع ع ععفات والا ع ع ع ع و الخاشع ع ع ععة والعامع ع ع ععة
الم فتة.

ونظ ع ع ع ا لخب ع ع ع تكج فعع ععي عع ععذا الم ع ع ععال فعع ععا الهيئعع ععة تعع ععدعوكج وف ع ععي ح ع ععال ر ب ع ععتكج تنفي ع ععذ ا عمع ع ععال
المطخوبع ععة والم ع ععدد بالا ع ع و الم ج ع ععة الم فتع ععة التك ع ع د تتع ععدلج ع وع ععلج الفنع ععي والمع ععالي وذل ع ع
في موعد أقصاه الساعة الثان ة من ظه يود الخم س الموافق .2020/03/05
ثانياً :الشــــــــــــــروط الخاصـــــــــــــــــة
إوافة إل االلتزاد بالا و العامة الوارد في نظاد الخوازد وا شغال لخهيئة المستتخة ل نتخا

رقج

( )41لعاد  2012النافذ وتعدي ته والتعخ مات الصادر بموجب نظاد الخوازد رقج ( )32لعاد
 1993وتعخ مات رقج ( )1لعاد  2008لات

 .1أ

لتتدلج دعو استدراج الع وض ما يخي:

تكو الا كة مس خة في وزار الصناعة والت ار ولديها رخصة مهن سارية المفعول

تخولها ممارسة العم في الم ال المطخو .

الوثائق المطلوبة

 .2ا يتضمن الع ض المتدد الوثائق التال ة:
أ -وشف مختص مووح ومنها معخومات عن الا كة ومنها سنة االنااء وعدد العامخين
فيها م االت العم

م موعة الخدمات التي تتدمها والخب ات السابتة في تنفيذ اعمال

ماا هة لتغيي بطاريات اجهز حفظ الطاقة .
 قائمة بال هات التي تج العم معها مسابتا بأعمال ماا هة.ج  -الع ض المالي
 .3لن ينظ في أي ع ض ي متضمن جم ع الوثائق الم دد بالبند( )2أع ه.
تقديم وتسليم العرض:
 .4لتود المناقص تتدلج الع ض المالي عخ الن و التالي:

) ع ض مالي شام لكافة نود العطاء )
 .5تووع الوثائق المطخوبة في مغخف مغخق يؤش عخ ه بلتابة اسج دعو العطاء ورقمه بال
واوح.
 .6يتج تتدلج الع وض عخ نسختين (أش وشور ).
 .7اخ

موعد لا اء نسخة العطاء الساعة الثالثة و النصف من يود االحد الموافق

(.)2020/03/01

 .8يووع المغخف في شندوق العطاءات الموجود لدى قسج المات يات والتزويد في الهيئة وذل
في موعد أقصاه الساعة ( الثان ة ) من بعد ظه يود (الخم س) الموافق 2020/03/05

وذل عخ العنوا التالي:

الهيئة المستتخة ل نتخا

منطتة ت ع العخي /شارع إسماعي ح ازي
ب انب ديوا الم اسبة

ص )11953( / )375( .عما
االرد

تخ فو - )962 6 5501111( :ال قج الف عي ( )5504935رئ س قسج المات يات
والتزويد او عخ ال قج الف عي (.)5504934

فاكس)962 6 5504660( :

www.iec.jo
 .9سيتج فتح الع وض الساعة الثان ة من بعد ظه يود الخم س الموافق .2020/03/ 05
تقييم العروض:
.10

سيتج تتي ج الع وض المتدمة لتنفيذ االعمال استنادا لمعادلة فن ة وحسب ا و از الت ج

ة

المبينة في البند (( )8فني ومالي) وذل لكو طب عة ا عمال المطخوبة تعتمد بال أساسي

عخ مدى الكفاء والفاعخ ة في م ال الخوازد المطخوبة.
.11

ا و از الت ج

ة المعتمد لخمعايي ا ساس ة لختتي ج ي:

 -تتي ج الع وض الفن ة (فني) ()%70

 -تتي ج الع وض المال ة (مالي) ()%30

.12

ستتود ل نة العطاءات بفتح الع وض لخمتتدمين بعد انتهاء المد الم دد لتسخ ج الع وض

والتوق ع عخيها.

.13

يتج تتي ج الع وض الفن ة باستخداد معايي المفاوخة وا و از الت ج

ة التال ة:

أ .قدرة الشركة على تقديم اللوازم المطلوبة
(أ )1-حجم وامكانات الشركة (:)%4

عدد سنوات انااء الا كة عدد الموظفين انتاار الا كة او المؤسسة (م خ ا

اقخ م ا عالم ا) م االت عم الا كة وتنوع م موعة الخدمات التي تتدمها.
(أ )2-خبرة سابقة في تنفيذ اعمال مشابهة (:)%4
مدى تناسب الخب ات السابتة في تنفيذ اعمال ماا هة س عط افضخ ة من تتوف لدله
خب ات سابتة في ذا الم ال.

(أ )3-تاريخ صنع البطارية)%7( :
ي اع المنتج االحدث شنعاف.
) أ )4-مدة الفك والتوريد والتركيب األقل ()%10
على ان ال تزيد عن ( )10أيام على ان تعطى العالمة األعلى للمدة التي تقل عن

(.)10

(أ )5-الكفالة المصنعية وكفالة ما بعد البيع ()%15
يراعى سنوات الكفالة للمنتج وخدمة ما بعد البيع ،صاحب الكفالة األعلى يحصل

على العالمة األعلى

االلت ازم بالمواصفات الفنية الواردة بالملحق رقم ( )1وجودة االعمال المقدمة

()%30

سيتج ال لج عخ ه من خ ل االط ع عخ

المواشفات واالنواع المتدمة لخهيئة من

خ ل الفنيين المختصين في الم ال ولخهيئة ال ق فض أي (منتج متدد بالع ض)
ال يتماش

الهيئة.

مع التوانين وا نظمة والتعخ مات واالتفاق ات النافذ والمعمول ها في

 .14سيتج إعطاء نتائج لختتي ج الفني ولخهيئة ال ق فض الع وض ال اشخة عخ نت ة اق من
ال د ا دن المعتمد لخن اح ()70/50

 .15ستق ج الع وض المال ة باستخداد المعادلة التالي:

} تقييم العرض المالي=(*30قيمة اقل األسعار المؤهلة /سعر العرض المطلوب
تقييمه{

 .16سيتج ت تيب الع وض المتتدمة استنادا لنتائج التتي ج الكخ ة النات ة عن جمع نتائج التتي ج الفني
مع المالي لك ع ض.

االلغاء او االستبعاد:
 .17لخهيئة ال ق في إلغاء أو تأجي أو إعاد ط ح االعمال كامخة أو أي جزء منها دو إ داء
ا سبا

أو توو ح أو تفسي

لخت ار ويتنازل المتتدد لدعو استدراج الع وض عن ال ق

بالمطالبة تعويض عن ألة خسار أو و ر مادي أو معنوي يخ ق هج ج اء ذل .

 .18لخهيئة ال ق باستبعاد اي ع ض دو ا ل ق لخمناقصين بال جوع اليها بالة خسائ مادلة او
معنوية او اي و ر ناشئ عن تتدلج او استثناء الع ض وذل لخ االت التال ة:

 عدد تضمين الع ض كافة الوثائق المطخوبة ومن البند ( )2من الا و الخاشة. عدد التزاد المناقص بط يتة تتدلج وتسخ ج الع ض الم دد بالبنود( )4،5من الا والخاشة.

ملحق رقم ()1

المواصفات الفنية الخاصة بالعطاء رقم (:)2020/02


التأكيد عخ ا تكو البطاريات المورد معتمد من الا كة الصانعة لخ هاز ()APC

 التاكيد عخ ا تكو الكفالة عخ البطاريات  24شه عخ االق .
 اعاد وبط العم االفت اوي لخبطاريات ال ديد عخ ال هاز .
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Part no

GALAXY 300

G3HT30KHB2

