إعالن طرح عطاء
تعلن غرفة تجارة األردن للمقاولين المصنفين درجة خامسة فما فوق عن طرح العطاء رقم
( )2021/1والخاص بإنشاء مشروع للتبريد بالطاقة الشمسية باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية.
رقم العطاء
01/2021

موضوع العطاء

ثمن نسخة العطاء

التزويد ،والتركيب ( )25خمسة وعشرون
والتشغيل لنظام التبريد دينارا ً غير مستردة
بالطاقة الشمسية
لمبنى غرفة تجارة
العقبة

آخر موعد الستالم
العروض
الساعة الثانية مساء يوم
األربعاء الموافق
2021/2/24

على المهتمين مراجعة مبنى غرفة تجارة األردن  /الدائرة المالية والمشتريات الكائن في عبدون
شارع األميرة بسمة بناية رقم  ،218لشراء وثائق العطاء ،علما ً بأن:







آخر موعد لقبول االستفسارات الساعة الثالثة من مساء يوم األربعاء الموافق .2021/2/10
الغرفة غير ملزمة باالحالة على أقل األسعار ولها الحق بإلغاء العطاء دون بيان األسباب
ودون أن يترتب على الغرفة أية تبعات مالية أو قانونية.
يشترط أن تكون جميع األجهزة والمعدات المقدمة من طرف المقاول ذات منشأ أوروبي وكما
هو مذكور في وثيقة العطاء.
يتحمل المناقص الفائز رسوم إعالن العطاء.
تقدم العروض على عنوان الغرفة أعاله خالل المدة المحددة (ولن يتم قبول أي عرض بعد
إنتهاء الوقت المحدد مهما كانت األسباب).
سوف يهمل أي عرض غير مستوفي الشروط.
لالستفسار على البريد االلكتروني للغرفةinfo@jocc.org.jo :

The MAIA-TAQA project Jordanian partner, JoCC (Jordan Chamber of
Commerce) intends to award a contract for Supplying, installing operating and
commissioning of the solar energy cooling system for Aqaba Chamber of
Commerce “MAIA-TAQA Solar Thermal Cooling System pilot project in
Aqaba”.
The project aims at demonstrating the capability of solar thermal systems in
reducing consumption of energy used for cooling in office buildings in the
Mediterranean area through the implementation of a solar thermal cooling
system in Aqaba.
The tender is about installing solar cooling system in Aqaba and has the
following main components:
1)
2)
3)
4)

Absorption or adsorption chiller with capacity of around 30 kW
Glazed flat plate solar thermal with collector area of around 150 m2
Monitoring system and its measuring instruments.
Commissioning

Budget: 120 000 EUR under WP 3
Deadline for submission of tenders: ⏰ 24, February 2021
Tender Opening: 4th of January 2021
To receive the full tender documents, please write to info@jocc.org.jo

