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 2020/رل  /14عطاء رقم  
 كلية اهلندسة   /توريد وتركيب وتشغيل وتدريب وصيانة ألجهزة خمترب طاقة متجددة

   (Renewable Energy Laboratory ) 
 الشروط اخلاصة للتقدم للعطاء:

ذكر   .1 مع  اهلندسية  العملية  املختربات  بتجهيز  متخصصة  تكون  أن  املوردة  الشركة  على  الـ جيب 
(Reference . اخلاص هبا يف عرضها ) 

 ( من ماركات عاملية معروفة. Hardware& Softwareجيب أن تكون مجيع بنود العطاء من ) .2

ذلك قطع الغيار للمعدات والدعم  ويشمل العطاء على الشركة املوردة تقدمي كفالة لكافة بنود ومكوانت .3
ثالث لكفالة مغطاة بكتاب رمسي من الشركة املوردة ملدة  الفين للربامج املقدمة وحتديثاهتا، وجيب أن تكون ا

 على األقل.   سنوات 

على الشركة املنفذة للعطاء االستجابة ألي طلب صيانة خطي أو هاتفي من قبل اجلامعة خالل مدة أقصاها  .4
 ساعة من موعد التبليغ و خالف ذلك سوف يتم تطبيق األنظمة و التعليمات النافذة يف اجلامعة.   48

الشركة احملال عليها العطاء، وبعد اإلحالة تسمية مهندس متخصص لإلشراف على الرتكيب و التشغيل على   .5
 و التدريب.

و  معدات املخترب على الشركة تقدمي دورة تدريبة شاملة للمعنيني يف جامعة مؤته يف حرم اجلامعة للتعامل مع  .6
 . وتوفري الدعم الفين عن بعد  الربجميات

الكلية   .7 تركيب، تشغيل وتدريب(  املدة  الذي   12لتسليم املشروع )توريد،  العطاء  إحالة  أسبوع من اتريخ 
مع ضرورة االلتزام ابلوقت عند إحالة العطاء، حيث سيتم فرض غرامة أتخري حسب  يصدر من اجلامعة.

 االنظمة والتعليمات يف جامعة مؤته. 

 مسؤولية الشركة. توافق كافة مكوانت النظام مع بعضها البعض تقع على   .8

 يوما.   90ال تقل مدة العرض املقدم من الشركة او املؤسسة عن   .9
أن تكون األسعار الواردة ابلعرض ابليوروو تشمل التوريد والرتكيب والتشغيل يف اجلامعة، ويعتمد اتريخ تقدمي  .10

 بصرف العملة من اليورو اىل الدينار األردين.
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ائب )مبيعات , مجارك .... (  وعلى الشركة احملال عليها تقدم العروض بدون احتساب اي نوع من الضر  .11
العطاء اتباع االجراءات للحصول على االعفاء من الضرائب من اجلهات املختصة. )مرفقا قرار جملس الوزراء 

 ابالعفاء من اللضرائب(. 
 ء.أن تشتمل العروض مجيع االسعار التفصيلة لكل القطع و املعدات واالجهزة الواردة يف العطا .12
 أن تلتزم الشركات املتقدمة ابملواصفات الفنية املدرجة و الشروط اخلاصة.  .13
 الكميات قابلة للتغيري حسب األنظمة والتعليمات املعمول هبا يف جامعة مؤته و حسب امليزانية املتاحة.  .14
15. ( بعد  عن  التحكم  خاصية  على  حتتوى  أن  جيب  املخترب    Full remote accessمعدات 

monitoring and control  function  حبيث يستطيع املدرس و الطلبة استخدامها و التحكم )
 كليا هبا عن بعد 

( يف جدول املواصفات الفنية متضمنة  يف منظومة   4اىل    1جيب  ان تكون املعدات والقطع يف البنود  )    .16
 متوافقة مع بعضها البعض. ( و  One setواحدة )

كتيبات العملية الجراء جتارب البياانت الكاملة للمعدات  و  الاملتقدمني للعطاء اعاله  تزويد     جيب  على  .17
 ( ..Equipment datasheet and experiments manual sheetsاملخترب ) 
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 الجهزة والمعدات والقطع  المطلوبة: المواصفات الفنية ل

:SpecificationEquipment List and General  

The offered Trainer system comprises at least of:  
No Item Specifications Quantity 

1 Renewable Energy 

generation technologies 

Bases 

 

PV solar system, Wind Turbine system, Fuel Cells, 

storage devices (battery bank), Power 

Conditioners/Inverter(s)… etc). 

 

One set 

2 Renewable energy 

sensors 

 

Wind Speed Sensor, Solar Radiation Sensors, 

Temperature Sensors (Ambient, and Module). 

 

One set 

 

 

 

3 

 

 

 

System devices 

 

• Measurement device: Current, voltage.  

• Operation and monitoring system.  

• Control and protection system.  

• Data Acquisition System.  

• Interconnecting wires / cables. 

• Remote lab hardware interfacing and software. 

• Other necessary components. 

 

One set 

 

 

 

4 

 

 

licensed software and 

associated platform 

 

• Computer based training setup for the use in 
laboratory training for entry-level students of 
engineering and/or technical schools. 

• A system-design platform, development environment 
and with full devices computability.  

• Software should support the remote labs technology 
and has complete functionality including a user-
friendly graphical interface where instructors and 
students should be able to access and perform the 
required experiments remotely (online).  

• Unlimited users     

 

 

 

A license 

for 

unlimited 

users 
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Educational Software 

• Educational software for simulation, modelling, 
analysis of solar, wind, battery storage systems and 
hybrid energy resources optimization. 

• The software should allow students to simulate their 
own systems and evaluate their performance. 

• The licence of the software should be able to be used 
in five universities with 50 seats. 

• Preferred Softwares are PSIM and/or HOMER. 
 

 

 

50 seats in 

five 

universities 

 

 
 


