الجمهورية العربية السورية
وزارة الكهرباء
المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية العقود و القروض

إعالن عن طلب عروض خارجي رقم 2016/328

محطة توليد كهرضوئية إستطاعة  /5/ميغا واط
نظرا للسرعة الكلية:
تعلن المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء عن حاجتها ،لتصميم وتصنيع وتوريد والنقل وال تأمين واالخت بار
وتنفيذ األعمال المدنية والتركيب والوضع بالت شغيل للتجه يزات واآلالت والم عدات الالز مة لتنف يذ مح طة تول يد
كهرضوئية باستطاعة قدرها  /5/ميغا واط في منطقة ديرعطية  -محافظة ريف دمشق – حسب شروط المو قع
على أساس مفتاح باليد  ،بما في ذلك توريد القطع التبديلية ،والعدد ،والتدريب في المو قع ،وال تدريب ال خارجي
لعناصر المؤسسة ،مع جميع ما يلزم لضمان التشغيل واالستثمار بشكل آمن.
ان جم يع الشرركات مدعو للمشراركة فري ط لب العررو  ،وذلرك وف قا للشرروط المحردد في اضربار طلرب
العرو رقم  2016/328والتي يمكن للراغبين في المشاركة الح صول ع لى اال ضبار من مدير ية الع قود -
دائر العقود الخارج ية  -في المؤس سة في ما بين ال ساعة الحاد ية ع شر والثان ية ع شر والن صف خالل ساعات
العمل الرسمي ،وذلك مقابل مبلغ  500يورو بالن سبة لألجا نب وال عرب غ ير ال سوريين أو ما يعادل ها باللير
السورية بالنسبة للسوريين.
 مد التنفيذ :تحدد مد التنفيذ الكل ية للم شروع بأق صر مد ممك نة،وعلى ال عار تحد يدها في عر ضه ،والتعتبرعنصر مفاضلة بين العارضين  ،وتبدأ من اليوم التالي لتاريخ أمر المباشر .
 التأمينات األولية :تحدد بمبلغ /50000/يورو فقط خمسون ألف يورو ال غير. التأمينات النهائية %10 :عشر بالمائة من قيمة العقد. المعايير التي ستستخدم في تقييم العرو ستكون كما يلي:(مجموع العالمات الفنية  100عالمة موزعة كما يلي :مرجعية الشركة  10عالمات ،اللواقط الكهر ضوئية
 40عالمررة ،المعرجررات  8عالم رات  ،أداء المحطررة  10عالم رات ،أنظمررة القيرراس والمراقبررة  5عالم رات،
التجهيزات الكهربائية  15عالمة ،األعمال المدنية  12عالمة ،العر ا لذي يح صل ع لى عال مة فن ية ت قل
عن  %70من العال مة سوف يرف ) ،وذ لك وف قا ل ما هو م بين في ال ماد  6من دف تر ال شروط المال ية
والحقوقية.
 مد ارتباط العار بعرضه 120 :يوما اعتبارا من اليوم التالي آلخر موعد لتقديم العرو . مد ارتباط المتعهد المرشح بعر ضه  180يو ما اعت بارا من ال يوم ال تالي ل تاريخ تبلي غه خط يا احا لة التع هدعليه.
 األسعار المقدمة يجب أن تكون نهائية وال يقبل حتما تقديم أي تخفي ال حق عليها. على العار تسمية وكيل تجاري له في سورية مسجل حسب األصول وفقا لما هو م بين في ال ماد  5مندفتر الشروط المالية والحقوقية.
 على العار االلتزام بكافة أح كام د فاتر ال شروط وخا صة ت سديد ال ضرائب والر سوم مو ضوع ال ماد 19من دفتر الشروط المالية والحقوقية.
 على العار االلتزام بتقديم المعلومات المتعلقة بالتأه يل األو لي مو ضوع الف قر  8من ال ماد  5من دف ترالشروط المالية والحقوقية.
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 المؤسسة ليست ملزمة بإحالة العقد على العار الذي قدم أر خص سعر ل كن سيؤخذ ب عين االعت بار أث ناءمقار نة األ سعار المعرو ضة الموا صفات الفن ية وف تر ال ضمان والم سؤولية وكل فة ال صيانة والت شغيل وأ ية
عوامل اخرى قد تؤثر على الكلفة النهائية للمشروع موضوع طلب العرو .
خالل ف تر تنت هي في ال ساعة  14,30من تاريخ  2016/9/8إ لى د يوان المؤس سة العا مة
 ت قدم ال عرولتوليد الكهرباء الكائن في دم شق ر ال مز ر شارع  17ني سان مقا بل ف ندق ال كارلتون ر الجمهور ية العرب ية
السورية.
دمشق في .2016/8 /3
المدير العام
للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء
د .المهندس محمد العبد هللا
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