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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 اث املزكشيتجلنت انعطاء
 23/2021عطاء رقى 

 
بقجرة  تػريج وتخكيب نطام شاقة شسديةشخح عصاء حكػمي  / لجشة العصــاءات السخكــدية عغتعمغ وزارة السالية   
 تبعًا لمذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق العصاء. لرالح السجمذ التذخيعي الفمدصيشي كيمػ وات 11

اص والسدجمة رسسيًا وتخغب في السذاركة في ىحا العصاء مخاجعة وزارة السالية/ اإلدارة فعمى الذخكات ذات االختر
العامة لمػازم العامةـ خمف محصة فارس لمبتخول خالل أوقات الجوام الخسسي مغ أجل الحرػل عمى كخاسة 

 السالية.( شيكل غيخ مدتخدة تػرد إلى خديشة وزارة 200السػاصفات ووثائق العصاء مقابل دفع مبمغ )
آخخ مػعج لقبػل عخوض األسعار بالطخف السختػم في صشجوق العصاءات باإلدارة العامة المػازم/ وزارة السالية في 

السشاقريغ وتفتح السطاريف بحزػر مسثمي  02/2021/ 01 السػافق االثشيغيػم مغ صباح  العاشخةغـدة ىػ الداعة 
 .في نفذ الدمان والسكان

 

 يتجلنت انعطاءاث املزكش
 يالحظت:ـ

 . أجخة اإلعالن في الرحف عمى مغ يخسػ عميو العصاء.1
مغ أو سشج دفع صادر  "اإلنتاجأو بشظ  البشظ الػششي"مغ  أو شيظ بشكي صادر . يجب إرفاق كفالة بشكية2

 .صالحة لسجة ثالثة شيػر عمى األقلمغ اجسالي العصاء   %5( بقيسةبشظ البخيج )كتأميغ دخػل عصاء
 وتذسل جسيع أنػاع الخسػم والزخائب . بالجوالرسعار . تقجم األ3
 . لجشة العصاءات غيخ ممدمة بقبػل أقل األسعار.4
 . www.mof.gov.ps. لإلشالع عمى الكخاسة يخجى مخاجعة مػقع الػزارة 5
 0598967679: رقع جػال. لمسخاجعة واالستفدار 6
 
 
 
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 نعايت انشزوط ا
 

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ
يعج السشاقز عخضو وأسعاره عمى الججاول والشساذج والػثائق السخفقة بجعػة العصاء بعـج أن يقـخأ ىـحه الػثـائق  .1

ويــتفيع جسيــع مــا ورد فييــا ويخــتع ويػقــع كافــة وثــائق دعــػة العصــاء ويقــجميا ضــسغ العــخض كاممــة عمــى أن 
 الشتائج الستختبة عمى عجم قيامو بالتجقيق واالستكسال برػرة صحيحة.يتحسل كافة 

عمى أن يذسل الدعخ رسػم الجسارك والزخيبة السزافة وأجػر التحديع  جوالربالتكتب أسعار العصاء  .2
 والتغميف ومراريف الشقل والتحسيل والتشديل والتأميغ وجسيع الخسػم والسراريف األخخى.

ًا أو مكتػبًا بالحبخ األزرق أو األسػد فقط ويحطخ السحػ أو التعجيل أو الذصب يعج السشاقز عخضو مصبػع .3
ويعاد كتابة  خأو اإلضافة في العخض وكل ترحيح مغ ىحا القبيل يػضع عميو خصيغ متػازييغ بالحبخ األحس

 الرػاب بالحبخ األزرق أو األسػد ويػقع بجانبو مغ قبل مغ أجخى الترػيب.

فقًا بو الػثائق السصمػبة مع تأميغ دخػل العصاء في مغمف مغمق بإحكام ويكتب يقجم السشاقز عخضو مخ  .4
رقع  لرالح السجمذ التذخيعي الفمدصيشي كيمػ وات 11بقجرة  تػريج وتخكيب نطام شاقة شسديةعميو عصاء 

وكحلظ اسسو وعشػانو بالكامل ورقع الياتف والفاكذ ورقع صشجوق البخيج الخاصيغ بو لتخسل  23/2021
ليو السكاتبات الستعمقة بالعصـاء وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لمػازم / وزارة السالية خصيًا بأي تغييخ أو تعجيل إ

في عشػانو وعميو أن يكتب أيزًا اسع الجائخة التي شخحت العصاء وعشػانيا وبخالف ذلظ يحق لمجشة 
 العصاءات أن تيسل العخض السقجم مشو.

قز في صشجوق العصاءات السخرز ليـحا الغـخض لـجى اإلدارة العامـة لمـػازم قبـل يػدع العخض مغ قبل السشا .5
انتياء السجة السحـجدة لـحلظ وكـل عـخض ال يـػدع  فـي صـشجوق العصـاءات قبـل آخـخ مػعـج لتقـجيع العـخوض ال 

 يشطخ فيو ويعاد إلى مرجره مغمقًا .

يػمـا مـغ  سـتػن لـو الخجـػع عشـو لسـجة يمتدم السشاقز بـأن يبقـى العـخض السقـجم مشـو نافـح السفعـػل وال يجـػز  .6
 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

 

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
يخفق السشاقز مع عخضو ) خاصة إذا كان يذارك ألول مـخة ( الذـيادات والػثـائق السصمػبـة مشـو وىـي   .1

 عمى الشحػ التالي:
 الديخة الحاتية لمذخكة. صػرة مرجقة عغ شيادة مداولة السيشة وكحلظ 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذخكة 

 .شيادة خمػ شخف مغ دائخة ضخيبة الجخل وضخيبة القيسة السزافة 

عمى السشاقز أن يخفق بعخضـو الشدـخة األصـمية مـغ أيـة كتالػجـات أو نذـخات أو معمػمـات فشيـة تعـخف  .2
فـي دعـػة العصـاء و ذا كانـت تمـظ العيشـات بالمػازم السعخوضة وكحلظ يقـجم مـع عخضـو العيشـات السصمػبـة 

غيخ قابمة لمشقل فعميو أن يحجد مكانيا والػقت الحي يسكغ رؤيتيـا فيـو و ال يكـػن لمجشـة العصـاءات عـجم 
 الشطخ بالعخض.

 يحق لمسشاقز أن يزيف أية وثائق أو معمػمات يخغب بإضافتيا ويخى أنيا ضخورية  لتػضيح عخضو. .3
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 نعطاء :تأييناث وضًاناث ا ثانثًا:
أو يمتـدم السشـاقز أن يخفـق بعخضـو سـشج دفـع معتسـج صـادر مـغ بشـظ البخيـج  :تأميغ الجخػل في العصاء .1

% مــغ 10بقيســة  اإلنتــاج أو البشــظ الــػششي اإلســالميعمـى شــكل كفالــة أو شــيظ بشكــي صــادر مــغ بشــظ 
، عمى أن تعاد عخض غيخ معدز بتأميغ دخػل العصاء" كتأميغ دخػل " وال يشطخ في أي  اجسالي العصاء

 .تأميشات الجخػل في العصاء إلى مقجمييا مغ السشاقريغ الحي لع يحال عمييع العصاء
يمتدم الستشاقز الفائد بالعصاء أو بأي جدء مـغ بشـػده بتقـجيع تـأميغ حدـغ التشفيـح : تأميغ حدغ التشفيح .2

معتسـج صـادر مـغ  % مغ إجسالي قيسة العصاء وذلظ عمى شكل سشج دفع10لمعصاء السحال عميو بقيسة 
حدـب  اإلنتـاج أو البشـظ الـػششي اإلسـالميبشـظ أو عمى شكل كفالة أو شيظ بشكي صادر مغ  بشظ البخيج

يػم مغ تاريخ تبميغو بقخار إحالة العصاء عميو مـغ قبـل اإلدارة العامـة لمـػازم عمـى أن  15األصػل خالل 
 .يكػن ساري السفعػل مجة سخيان العقج

 

 وتقييًها:رابعًا: فتح انعطاءاث 
يذــكل مــجيخ عــام المــػازم العامــة لجشــة فــتح مطــاريف العصــاء وتقــػم ىــحه المجشــة بفــتح  :لجشــة فــتح السطــاريف .1

العصاءات بحزػر السشاقريغ أو مسثمـييع فـي الدمـان والسكـان السحـجديغ فـي دعـػة العصـاء بعـج اتخـاذ اإلجـخاءات 
 التالية:

عصاء يفتح مطخوفـو يزـع رئـيذ المجشـة عميـو وعمـى  إثبات عجد السطاريف في محزخ فتح السطاريف وكل - أ
 مطخوفو رقسًا مدمداًل عمى ىيئة كدخ اعتيادي بدصو رقع العصاء ومقامو عجد العصاءات الػاردة.

 تخقيع األوراق السخفقة مع العصاء و ثبات عجدىا.  - ب

ظ بحزـــػر قـــخاءة اســـع مقـــجم العصـــاء واألســـعار وقيســـة التـــأميغ االبتـــجائي السقـــجم مـــغ كـــل مشـــاقز وذلـــ  - ت
 السشاقريغ أو مسثمييع.

التػقيع مغ رئيذ المجشة وجسيع األعزاء الحاضـخيغ عمـى العصـاء ومطخوفـو وكـل ورقـة مـغ أوراقـو وكـحلظ  - ث
 عمى محزخ المجشة بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

مـشيع يحجد مـجيخ عـام المـػازم العامـة األشـخاص أو الجيـات الـحيغ تتكـػن  :لجشة دراسة وتقييع العخوض .2
 المجشة الفشية التي تقػم بجراسة العخوض مغ الشػاحي الفشية والسالية والقانػنية وتقجم تػصياتيا السشاسبة

 -لمجشة العصاءات السخكدية بعج أخح السعاييخ التالية في االعتبار: 
 ال يشطخ في أي عخض غيخ معدز بتأميغ دخػل العصاء. - أ

السعـاييخ الفشيـة وفقـًا لسػاصـفات المـػازم السصمػبـة عمـى جـجول  تجرس العخوض مغ الشاحية الفشية بحيث تحجد  - ب
يعج ليحه الغاية، وتخزع كافة العخوض لشفذ السعاييخ مغ حيـث التـدام السشـاقز بعخضـو بسػاصـفات وشـخوط 

 دعػة العصاء.

لعصــاء يؤخــح بعــيغ االعتبــار كفــاءة السشــاقز مــغ الشــاحيتيغ الساليــة والفشيــة ومقجرتــو عمــى الػفــاء بالتدامــات ا  - ت
وسسعتو التجارية والتدييالت التي يقجميا أو الخجمة التي يػفخىا وقصع الغيـار وورش الرـيانة و كـحلظ كػنـو 
وكيــل أو مــػزع لػكيــل أو تــاجخ، ولمجشــة اســتبعاد عــخض السشــاقز الــحي ال تتــػفخ فيــو كــل أو بعــس ىــحه 

 الستصمبات.
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 و حتى تتع دراسة العخوض السقجمة.تبجأ الجراسة بالعخض الحي قجم أرخز األسعار ثع الحي يمي  - ث

اإلحالـة عمـى مقـجم أرخـز إذا تػافخت فـي العـخض كافـة الذـخوط والسػاصـفات والجـػدة تػصـي المجشـة الفشيـة ب - ج
مغ حق المجشة الفشية أن تػصي بالتخسـية عمـى أكثـخ مـغ مـػرد لمرـشف الػاحـج بـالخغع مـغ اخـتالف األسعار و 
 األسعار.

ي العخض الحي يتزسغ أرخز األسعار تشتقل الجراسة إلى العـخض الـحي يميـو في حالة عجم تػافخ الستصمبات ف - ح
بالدعخ إلى أن ترل إلى العخض الحي تتػافخ فيو الستصمبـات لإلحالـة عمـى أن تبـيغ أسـباب اسـتبعاد العـخوض 

 األرخز بذكل واضح.

عخضــو ميــدات  إذا تدــاوت السػاصــفات واألســعار والذــخوط والجــػدة السصمػبــة يفزــل السشــاقز الــحي يتزــسغ - خ
إضافية ثع السقجم لمسشتجات السحمية، ثـع السشـاقز السقـيع بفمدـصيغ برـػرة دائسـة، ثـع مـجة التدـميع األقـل إذا 

 كانت سخعة التدميع لسرمحة الجائخة السدتفيجة.
 

 خايسا :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ
بقـخار اإلحالـة وتػقيـع االتفاقيـة ومـا  عمى الستعيج الـحي أحيـل عميـو العصـاء اسـتكسال إجـخاءات العقـج الخـاص .1

 يمحقيا مغ أوراق ومدتشجات بسا فييا )أوامخ الذخاء(.
 مغ تاريخ استالمو ألمخ التػريج. اسبػعيغيمتدم الستعيج بالتػريج خالل  .2

ال يجػز لمستعيج أن يتشازل ألي شخز آخخ عغ كـل أو أي جـدء مـغ العقـج دون الحرـػل عمـى  إذن خصـي  .3
 التي أحالت العصاء. مغ لجشة العصاءات

ال يحق لمسشاقز أو السػرد الخجػع عمى لجشة العصـاءات بـأي خدـارة أو ضـخر ناشـت عـغ تقـجيع عخضـو فـي  .4
حالة إذا ما رفزت لجشة العصاءات كل العخوض السقجمة إلييـا أو إذا لـع تحـل العصـاء عمـى مقـجم أقـل األسـعار أو 

 أي مخحمة دون ذكخ األسباب. إذا ألغت لجشة العصاءات دعػة العصاء في أي وقت أو

يمتدم السػرد بتدميع المػازم وفقًا لمسػاصفات والذخوط الستفق عمييـا والـػاردة فـي قـخار اإلحالـة وكـحلظ العيشـات  .5
 السعتسجة والسحكػرة فيو.

 
 سادسا:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ

إذا تأخخ الستعيج عغ تػريج ما التدم بو في السػعج السحجد في العقـج يحـق لسـجيخ عـام   فخض غخامة مالية: .1
%( مـغ قيسـة المـػازم التـي تـأخخ فـي تػريـجىا عـغ كـل 1دائخة المػازم العامة أن يفـخض غخامـة ماليـة ال تقـل عـغ )

ألحـػال عمـى الستعيـج تقـجيع أسبػع تأخيخ إال إذا تبيغ أن التـأخيخ فـي التػريـج نـاجع عـغ قـػة قـاىخة ، وفـي جسيـع ا
إشعار خصـي وفـػري إلـى الجيـة السخترـة بـالطخوف واألسـباب التـي أدت إلـى التـأخيخ فـي التػريـج أو مشعتـو مـغ 

 ذلظ وتقجيع ما يثبت ذلظ.
إذا نكل الستعيج عـغ تشفيـح التداماتـو بسـا فيـو التدامـو بالتػريـج أو قرـخ فـي ذلـظ  الذخاء عمى حداب الستعيج: .2

سجيخ عام دائخة المـػازم العامـة إصـجار القـخار بذـخاء المـػازم السمتـدم بيـا الستعيـج بـشفذ الخرـائز أو تأخخ يحق ل
والسػاصفات مغ أي مرجر آخخ عمى حداب ىحا الستعيـج ونفقتـو مـع تحسيمـو فـخوق األسـعار والشفقـات اإلضـافية 

ػازم العامـة دون الحاجـة إلـى أي وأية خدائخ أو مراريف أو عصل أو ضخر يمحق بالجائخة السدتفيجة أو دائـخة المـ
 إنحار وال يحق لمستعيج االعتخاض عمى ذلظ.
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وىشــا يحــق لمجشــة العصــاءات التــي  اســتبعاد عــخض الســػرد الــحي يخــل بالتداماتــو أو إلغــاء العقــج السبــخم معــو: .3
لستعيـج أو أحالت العصاء اتخاذ اإلجخاءات الالزمـة بحـق الستعيـج بسـا فـي ذلـظ مرـادرة قيسـة التـأميغ السقـجم مـغ ا

 أي جدء مشو بذكل يتشاسب مع قيسة المػازم غيخ السػردة ويعتبخ السبمغ في ىحه الحالة إيخادًا لمخديشة العامة.
مـغ  وفي جسيع األحػال يحق لجائخة المػازم العامة تحريل األمػال السدتحقة ليا في ذمة السشـاقز أو السـػرد .4

 لػزارات والييئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كفاالتيع.األمػال السدتحقة لحلظ السشاقز أو السػرد لجى ا

 

 -حم اخلالفاث:سابعًا: 
في حال حجوث أي خالف يشذأ عغ تفديخ أي بشج مغ البشػد الدابقة أو مغ بشـػد العقـج فيـتع حمـو وديـًا  - أ

 بالتفاوض.

عمق بالعقج يػمًا مغ بجء مفاوضتيسا لمػصػل إلى حل حػل أي خالف يت 30إذا لع يتسكغ الصخفان خالل  - ب
يحق ألي مغ الصخفيغ حل الخالف بالمجػء إلى السحكسة السخترة وتصبيق القـػانيغ واألنطسـة السعسـػل بيـا 

 في مشاشق الدمصة الػششية الفمدصيشية بيحا الذأن.

  
 شزوط يتفزقت:ـ ثاينا:

بػاسـصة غيـخه  إذا استعسل السشاقز الغر أو التالعب في معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـخع أو قـام بشفدـو أو .1
بصخيـق مباشــخ أو غيــخ مباشـخ عمــى رشــػة أحــج مـػضفي أو مدــتخجمي الدــمصة أو عمـى التػاشــؤ معــو إضــخارًا 
ــة بالتعػيزــات  ــػزارة السصالب ــأميغ مــع عــجم اإلخــالل بحــق ال ــي الحــال ويرــادر الت ــجه ف بالسرــمحة يمغــي عق

بالـجخػل فـي مشاقرـات لمدـمصة الستختبة عمى ذلظ فزاًل عغ شصب اسسو مغ بـيغ السشاقرـيغ وال يدـسح لـو 
 الػششية الفمدصيشية ىحا فزاًل عغ اتخاذ اإلجخاءات القزائية ضجه عشج االقتزاء.

إذا أفمذ السشاقز أو السػرد يحـق لمجشـة العصـاءات إلغـاء التعاقـج معـو دون المجـػء لمقزـاء وكـحلظ مرـادرة  .2
 مبمغ التأميغ كإيخاد عام لمخديشة العامة.

بتػجيـو كتـاب لمػرثـة يفيـج بـحلظ  لعقـج  السبـخم معـو أو مـا تبقـى مشـوالسػرد جاز إلغاء اإذا تػفى السشاقز أو  .3
 دون الحاجة إلى استرجار حكع قزائي يقزي بحلظ مع رد مبمغ التأميغ في ىحه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 
 

 .ة مغ قبل السشاقز ذات نػعية جيجةيجب أن تكػن السػاد السقجم .1
ػاصـفات يجـب تػضـيحو فـي عـخض م بالسػاصفات السحكػرة في كخاسة العصـاء وأي تغييـخ بالسيجب االلتدا .2

 .الذخكة

 وشاممة لمزخيبة السزافة ما لع يخد نز خالف ذلظ. بالجوالرجسيع األحػال تكػن عخوض األسعار  يف .3

ســا يســذ و عخقمتــو لمتػريــج بأحــال امتشاعــو  يحــال مخالفــة الســػرد لكــل أو بعــس شــخوط التعاقــج أو فــ يفــ .4
 كفالـة حدـغ التشفيــحمرـادرة  الساليـةأو يعـخض مرـالحيا لمزـخر يحـق لـػزارة  الجيـة السدـتفيجةبسرـمحة 

الحرـػل عمـى السـػاد التـي  فيوالخجػع عميو بالتعػيس عغ كل عصل أو ضخر لحق بيا كسا أن ليا الحق 
تخاىا محققة لسرمحتيا  يلتالذخاء بالصخق ا أوالدعخ  فييتخمف السػرد عغ تػفيخىا مغ السػرد الحي يميو 
مـغ ضـسانتو البشكيـة ولـيذ  إداريـة% مرـاريف 10 إلييـاو لغاء التعاقج معو ودفـع فـخوق األسـعار مزـافًا 

السصالبـة  فـيعخقل عسميات التػريج الحق  أوتخمف عغ  أوشخط مغ شخوط التعاقج  أيلمسػرد الحي خالف 
أو السصالبة بفخوق األسعار إذا تسكشت الػزارة مـغ  يحكفالة حدغ التشفبأية تعػيزات أو السصالبة باستخداد 

تـع التعاقـج بسػجبـو وفـى حـال عـجم كفايـة الزـسانة  الـحيتػفيخ تمظ السـػاد بدـعخ اقـل مـغ سـعخ السشاقرـة 
 مبالغ تتبقى مغ مدتحقاتو لجييا.أي خرع  فيالحق  الساليةلػزارة  األسعارلتغصية فخوق 

ريــجه مــغ مــػاد شبقــًا لمذــخوط والسػاصــفات الــػاردة بالسشاقرــة خــالل يكــػن الــجفع لمســػرد لقــاء مــا قــام بتػ   .5
يػمًا مغ تاريخ تقجيع الفػاتيخ واألوراق الجالة عمى تسـام وحدـغ التػريـج شبقـا لمذـخوط والسػاصـفات  ثالثيغ

  .الػاردة برحيفة الذخوط والسػاصفات

ون إبـجاء أي أسـباب مـا عـخوض األسـعار أو أي عـخض سـعخ أخـخ ود بأرخزممدمة  غيخ لجشة العصاءات .6
 السرمحة. دام ذلظ يحقق

 .وجػب تقجيع ضسانة لسجة سشة .7

 االلتدام بالحالة الجيجة لمسػاد السػردة عشج التدميع. .8

 الشقل والتحسيل عمى حداب السػرد.  .9
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 جذول األسعار وانكًياث
انسعز اإلمجايل  يالحظاث

 بانذوالر
سعز انىحذة 

 بانذوالر
Qu. Unit Specification Item No. 

Supply, install, test and commission the following PV system complete with all needed accessories and needed materials to complete 

the work successfully as per specification, drawings and engineers instruction. 

The  price shall include as the following : 

 The system should be surge protected and solid grounded. 

 Electrical works and product should be a high quality from recognized brand and should be done according to specifications and 

engineer instructions, while the rate should be include Electrical AC and DC cables and wirings, junction boxes and common 

electric network are included in the cost price. 

 The contractor shall be provided design, calculation sheet for design, shop drawing for all details, As built drawing ,and all 

requirement for the  PLC Supervisor Engineer’ or its representative. 

 All requirements needed to finish the works according to the specification, conditions, and to the instructions of the PLC 

Supervisor Engineer’, or its representative. 

 The contractor should submit shop drawings (hard and soft copy) to the System. 

Warranty: All component of the system must be not less than  24 month warrantee. 

Photovoltaic Works 

  
 

1 PV 

PV Modules – Total Power 13.5 KWp: Canadian or Equivalent 

Supply, install, connect and operate Poly Crystalline Photovoltaic Solar 

Modules, efficiency not less than 18.5% with all materials needed to have 

complete job ready for installing high quality PV modules with total 

arrays capacity to achieve 13.5 KWp. The unit rates include supply, install 

& connect the following:  

• Water proof PV combiner boxes IP65 for all connected strings including 

(DC double pole Fuses, DC double pole surge arrestors, bus bars, 

terminals, PVC ducts to be fixed under the PV modules, supports, clamps 

& labels suitable to the PV arrays loads. 

• Solar DC cables appropriately sized (EU made) to connect the PV solar 

modules together and to the combiner box and from combiner box to the 

inverter directly to have a complete operational circuit with all conduits, 

clamps, hot galvanized channel trays with covers along the DC cable 

routing and cable end terminations which shall be DC plug and socket 

connectors MC4. The allowable voltage drop for DC cables between PV 

Arrays and grid inverter less than 1%. The unit rates include solving all 

the obstacles that will face on Roofs.  

 

PV-Array 
module 

1 
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انسعز اإلمجايل  يالحظاث
 بانذوالر

سعز انىحذة 
 بانذوالر

Qu. Unit Specification Item No. 

   3 Unit 

Inverter / Charger  – 5 KW: Axpert MKS II or Equivalent with 

parallel kit  

-Supply, install, connect and operate single phase Inverters with rated 

power 5KW.The inverters must be suited to the future extended also.  

-The Solar max power input rating should be equal or more than 

4500W of the PV modules capacity at standard test condition. The 

inverter unit shall be suitable for indoor and outdoor installations with 

IP65.The inverter AC nominal power output rating must be equal or 

greater than 5 KW compatible with the AC loads design. The inverters 

must include Graphic Display. 

The unit rates include : Supply, install and connect all AC power 

cables appropriately sized in accordance with the installation 

requirements and to connect the inverter with PV AC distribution 

board with all needed modification on Existing AC Panel of Building 

according to Engineer and other material such as conduits, clamps, hot 

galvanized trays and cable terminations end, the allowable voltage 

drop for AC cables between inverters and AC distribution board less 

than 3%. 

the allowable voltage drop for DC cables between inverters and PV 

distribution board less than 1%. 

• The contractor must submit manufacturer warranty for inverter as 

recommended by manufacturer. 

All works and materials must be according to the drawings, 

specifications and supervisor engineer instruction’s and approval. 

Inverter /Charger 2 
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انسعز اإلمجايل  يالحظاث
 بانذوالر

سعز انىحذة 
 بانذوالر

Qu. Unit Specification Item No. 

   1 No 

 The  Battery Bank to be supplied shall be OPzV (Valve Regulated Tubular 

Plate GEL Batteries) batteries intended for solar applications, maintenance 

free and deep cycle. Taking into account the previous experiences and the 

lessons learned from them, only high quality batteries will be accepted, these 

batteries should be made by internationally recognized battery manufacturers 

such as Rolls, Fiamm, Sunlight, Hoppecke, BAE, DEKA, Trojan or similar. 

Batteries shall be configured into 48 V arrangements in all cases. The 48 V 

shall be achieved using 24 battery cells of 2V type in series. 6V, 9V, 12V or 

other cell tension battery kinds are not allowed. A maximum of 2 accumulator 

banks in parallel per installation will be accepted. All battery elements shall 

be provided fully charged. 

Interconnection cables and terminals must be provided with the batteries. 

Quantity, type, size and section shall be selected according to the proposed 

model of elements and its physical and electrical characteristics. Bidders must 

demonstrate the correct sizing of cabling with the proper documentation 

reflecting the calculations performed. 

      The  Batteries Bank  shall provide 5 years or longer rated service life at an 

average Depth of discharge (DoD) of 50% as per IEC 61427:2005 and shall 

also be IEC-60896-21 compliant. Self-discharge shall not exceed 3% per 

month. At least 3 years of batteries shelf life when properly stored must be 

guaranteed. Compliance with standards shall be certified by an internationally 

recognized certification company such as TÜV, UL or similar. 

Supply ,install, connect and operate solar batteries, the price  including all 

accessories, appropriate DC  cables, hot dip galvanized profiles stand  with 

shelves and dividers for holding batteries, Battery  DC Box include MCCB  

with over current protection at 300A, busbars, Fuses, cable tray, and all other 

material needed to have a complete job ready according to drawings and  the 

engineer's instruction and approvals. 

 Minimum Nominal capacity at 20ºC and C10@ 1.8v/cell 37.44 kWh. 

 Minimum life cycles at 50% DOD and 20°C not less than 2500  Cycle. 

 Manufacture date  Not older than 6 months at handover date of the 

installation. 

 Rack or cabinet, interconnection cables and terminals, paralleling bars and 

protectors. 

 The stand shall be original and easy replacement. 

Battery Bank 3 
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انسعز اإلمجايل  يالحظاث
 بانذوالر

سعز انىحذة 
 بانذوالر

Qu. Unit Specification Item No. 

   1 LS 

PV Mounting structure Unit: 

Supply and install Module mounting structure from hot galvanized 

steel Profile (4x6x0.3) cm and (4x4x0.2) cm  foundation suitable 

to the dimension of selected PV modules and PV numbers, the 

mounting provides a fixed inclination of the modules 30 degree with 

vertical supports, plates, screws and casting concrete foundations 

B250 (0.3*0.3*0.25) m3 for each leg, The PV structure must 

covered with approved type of Epoxy painting, the structure 

includes bracing and hot galvanized angles/Profile for dividers. The 

contractor should submit shop drawings (hard and soft copy) to the 

mounting structures and the foundations, which must be designed 

structurally to be suitable to withstand all static loads that might 

occur according to the Site conditions. The mounting structure must 

be two strings of one layer of PV Panels . 

The price includes retesting Leakage of the roof insulation for the 

work area roof after completion of installation of PV system and 

making good of any damages to insulation membrane if occurred. 

PV Mounting 
structure Unit 

4 

   1 LS 

PV Connection Box Specifications: 
 Maximum input voltage 1000Vdc 

 Protection Degree IP65. 

 DC Breaker  should be DC double pole protection for input and 

output of the array. 

 1000V DC double pole Surge arrestors 

The price shall include  DC protection &  distribution Panel includes  DC 

Breaker at  charge controller input/output to finish the works according 

to the specification. 

DC Combiner 
Box 

5 
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انسعز اإلمجايل  يالحظاث
 بانذوالر

سعز انىحذة 
 بانذوالر

Qu. Unit Specification Item No. 

   1 LS 

Supply, install, test, and commission Copper  electrodes, connectors, 

clamps,  50mm2, 35mm2 strand Cu Cable to obtain resistance less than 

2 Ohm for Separate DC & AC earthing system.  

The contractor should prove, measure the two separate grounding 

systems not more than 2 Ohm.   

Earthing System 6 

   1 LS 

Electrical Installation: Supply, install, test,  connection with the 

internal AC grid and commission AC protected loads panel with all 

required AC bus bars AC cables, conduits. cable trays. protections 

including MCCB, MCB, RCD, SPD. ATS 40A 3ph, MTS digital KWh 

meters, digital multimeter  in both AC in and load sides and all other 

material needed to have a complete job ready for protected load 

powering according to the engineers instructions and approval, the 

loads panel shall have 30% extra space for future extension. Type shall 

be Eton Or equivalent. 

including the following: 

- Solar MDB with AC in/out Circuit breakers for the inverter, overload 

on the load side and undervoltage protections in the AC in side.  

- AC surge arrestor 40KA should be used in both AC in and load sides. 

- DC double pole protection on the battery bank side. 

- AC earthing system. 

- The work shall include AC cable from existing MDB to system Input 

and from system output to the MDB. 

- The items in general shall also include conduits, connection boxes, 

controls, wires, connectors, clamps, bolts, and connecting the cables 

to switchboards and main electric MDB for two buildings with 

required tools. 
- Ac  acceptable cable loss is 3% and for DC only 1%.  

- The price include removing surplus ducts  or wires or anything 

affected the work  all  as required from the point to corresponding 

DBs and switches, as engineer instructions.  

AC Combiner 

Box 
7 

 رانسعز اإلمجايل بانذوال 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

 
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقخ أنا السػقع أدناه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىػية رقع ـــــــ 

 ــــــــ بالتــالي:ـبرفتي مسثاًل عغ  شخكة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــغ شــخوط عامــة وخاصــة  23/2021. بــأنشي قــخأت وتفيســت كافــة مــا ورد بػثــائق العصــاء السصــخوح رقــع 1

 ا قانػنيًا بتمظ الذخوط والسػاصفات .ومػاصفات وألتدم التدام
. كسا ألتدم بأن يبقى العخض السقجم مشي ساري السفعػل وال يجػز لي الخجػع عشو لسجة تدـعػن يػمـا مـغ 2

 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.
. وكــحلظ ألتــدم بتػريــج األصــشاف السحالــة عمــى بسػجــب العصــاء الســحكػر أعــاله والتــي يــتع شمبيــا مــغ قبــل 3

وذلـظ مـغ تـاريخ تػقيـع العقـج واسـتالم أوامـخ التػريـج عمـى أن تكـػن تمـظ  أسـبػعيغخـالل  ة السدـتفيجةالجي
 األصشاف السػردة مغ قبمي وفقًا لمسػاصفات والذخوط السشرػص عمييا في ىحا العصاء.

 وىحا إقخار وتعيج مشي بحلظ أقخ وألتدم بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكخاه.    
 

 
 قــز :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـع السشــا

 رقع السذتغل السخخز :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــػان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رقـع الجػال :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــرقـع الياتـف :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رقـع الفاكذ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


