المشروع القومى
نظم الخاليا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكه
القائمة اإلسترشادية للمشروع
اإلشتراطات المطلوبة لإلنضمام للقائمة اإلسترشادية للمشروع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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أن تكون الشركة حاصله علي شهادة التأهيل من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتقوم حاليا ً بإجراءات التجديد
أن يكون إجمالي القدرات المركبة (  (ON Grid + Off Gridالتي نفذتها الشركة ال تقل عن  111كيلووات وأن ال
يقل عدد المشروعات التى تم تنفيذها بنجاح عن  5مشروعات وتتضمن مشروع واحد على األقل لوحدات اقل من 111
كيلو وات
أن تقدم الشركة سابقة الخبره وبيان تفصيلي بالمشروعات ال ُمنفذة
توفير فترة ضمان علي كامل النظام لفتره ال تقل عن  5سنوات باإلضافة إلي ضمان  20سنة للخاليا و  5سنوت لعاكس
التيار
توفير خدمة ما بعد البيع
تقديم قائمة بمهمات أنظمة الخاليا الشمسية التي تستخدمها الشركة في تنفيذ مشروعاتها مع إرفاق صور شهادات اإلختبار
المعتمدة لهذه المهمات طبقا للمواصفات القياسية الدولية "  IEC,ISO,..مع بيان اذا كانت هناك اى مكونات محلية او
تجميع لمكونات يتم داخل مصرعلما ً بأنه سيطلب من الشركة إختبار منتجاتها فى معامل الخاليا الضوئية بهيئة الطاقة
الجديدة والمتجددة بمجرد البدء فى تشغيل المعمل.
إقرار )مرفق ( 2
 بتقديم تقارير نصف سنوية للمشروع يوضح تطور مشروعات الشركة بأن تلتزم الشركة بتدريب  2مهندس و  3فني يتم ترشيحهم من المشروع أثناء التركيبات الخاصة بالمشروعات التيسيتم تنفيذها في إطار المشروع
 بأن تلتزم الشركة بتدريب  2من المختصين علي أعمال الصيانة الدورية يتم ترشيحهم من الجهة التي سيتم التركيببها ( وفي حالة المباني السكنية يتم تحديد ذلك مع العميل).
 بأن تلتزم الشركة بتسليم دليل الصيانه الدورية للنظام للجهة التي سيتم التركيب لها. -إقرار بأن تلتزم الشركة بالدالئل اإلرشادية الفنية الخاصة بالمشروع

تقوم الشركة بتقديم طلب اإلنضمام للقائمة اإلسترشادية لمشروع ( Egypt - PVمرفق  )1موضح به جميع المرفقات و المستندات
التى تقدمها الشركة.
يتم إرسال الطلبات علي:
Email: sabdelwahab@egypt-pv.org

ال تتردد في االتصال بنا إذا كان لديكم اي اسئله:
سندس عبدالوهاب  -المساعد اإلدارى للمشروع القومي
+20103 0971 272
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(مرفق )1 -
طلب اإلنضمام للقائمة اإلسترشادية للمشروع
لشركة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الخاليا الشمسية
بيانات عن الشركة:
اسم الشركة:
سجل تجارى رقم:
بطاقة ضريبية رقم:
العنوان:
البريد االليكتروني:
اسم ممثل الشركة وصفته:
رقم التليفون:
رقم المحمول:

رقم الفاكس:

المستندات المرفقة
 .1صورة شهادة التأهيل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
 .2سابقة الخبرة الخاصة بالشركة.
 .3بيان تفصيلى بالمشروعات المنفذة
 .4تقديم قائمة بمهمات أنظمة الخاليا الشمسية التى تستخدمها الشركة فى تنفيذ مشروعاتها مع
إرفاق صور شهادات اإلختبار المعتمدة لهذه المهمات
 .5إقرار
 بتقديم تقارير نصف سنوية للمشروع عن تطور مشروعات الشركة
 بأن تلتزم الشركة بتدريب  2مهندس و  3فني
 بأن تلتزم الشركة بتدريب  2من المختصين على أعمال الصيانة الدورية
 بأن تقوم الشركة بتسليم دليل الصيانة الدورية للنظام للجهة التى سيتم التركيب لها
 بأن تلتزم الشركة بالدالئل اإلرشادية الفنية الخاصة بالمشروع
 .6أخري
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)√) أو (×(

(مرفق )2 -
إقرار
أقر أنا الموقع أدناه السيد.................................................................. /بما يلي:
 -1تقديم تقارير نصف سنوية عن تطور مشروعات الشركة
اإللتزام بتقديم تقارير نصف سنوية إلى مشروع نظم الخاليا الشمسية الصغيرة عن تطور أعمال
الشركة موضحا بها مشروعات الخاليا الشمسية إلنتاج الكهرباء التى نفذتها الشركة ،وإدارتها ،وتكلفتها ،وموقعها،
ومواصفات مهمات أنظمة الخاليا الشمسية التى تم تركيبها بكل مشروع.
علي أن ترسل التقارير فى األسبوع األول من شهر يناير وشهر يوليو من كل عام إلى البريد اإللكترونى التالى:
- Email: info@egypt-pv.org

 -2تدريب المهندسين والفنيين المرشحين من المشروع
اإللتزام بتدريب وتأهيل  2مهندس و  3فني يتم ترشيحهم من مشروع نظم الخاليا الشمسية الصغيرة أثناء التركيبات
للمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع.

 -3التدريب علي أعمال الصيانة من المشروع
اإللتزام بتدريب  2من المختصين على أعمال الصيانة الدورية يتم ترشيحهم من الجهة التى سيتم التركيب بها ،وذلك
للمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطارمشروع نظم الخاليا الشمسية الصغيرة ( وفى حالة المبانى السكنية يتم تحديد
ذلك مع العميل).
 -4تسليم دليل الصيانة الدورية للنظام للجهة التى سيتم التركيب لها
اإللتزام بتسليم دليل للصيانة الدورية للنظام للجهة التى سيتم التركيب لها مع تسليم نسخة لمشروع نظم الخاليا
الشمسية الصغيرة .
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 -5اإللتزام بالدالئل اإلسترشادية الفنية الخاصة بالمشروع
اإللتزام بكافة الدالئل اإلسترشادية الخاصة بمشروع نظم الخاليا الشمسية الصغيرة.
اإلسم................................ :
الوظيفة................................ :
التوقيع................................ :

تحريرا في/ / :
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