REQUEST FOR QUALIFICATION (“RFQ”) - REF:- CG/0007/2019
OPEN INVITATION TO PARTICIPATE IN THE SELECTION OF A DEVELOPMENT PARTNER FOR
THE 900MW SOLAR PHOTOVOLTAIC INDEPENDENT POWER PROJECT - PHASE V WITH DUBAI
ELECTRICITY & WATER AUTHORITY IN THE EMIRATE OF DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

Dubai Electricity & Water Authority (“DEWA”) announces the commencement of a competitive tender process to select a
suitable developer/developers or developer consortium/consortia to share ownership of project company/companies to be
incorporated in accordance with Dubai and UAE laws to build and operate on an Independent Power Project (IPP) basis a
new Solar Photovoltaic Power Project Phase V with an aggregate capacity of 900MW AC located within the Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Solar Park, about 50km south of the city of Dubai (the “Project”) to be commissioned in phases starting
Q2 2021.
The power generated by the Project will be purchased by DEWA under a long term Power Purchase Agreement (“PPA”).
Interested parties, having experience of undertaking similar projects, are invited to submit a Statement of Qualification
(SOQ) as per the requirements set out in the Request for Qualification (RFQ) document no later than 11 am UAE time on
Sunday 31 March 2019.
Interested parties can request the RFQ document under Reference CG/0007/2019 via email by sending a request to
EY.Solar@ae.ey.com and copying Solar.Projects@dewa.gov.ae and Contracts@dewa.gov.ae. Email requests should include
details of the company name, name of contact person, contact number and email address.
Upon receipt of the SOQs, DEWA will duly register the interest expressed for further consideration and prequalify bidders for
subsequent stages of the procurement process. DEWA intends providing additional information on the subsequent process
and procedures in due course, upon receipt of a confidentiality undertaking by the prequalified bidders.
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طلب تأهيل مرجع رقم CG/0007/2019

OPEN INVITATION TO PARTICIPATE IN THE SELECTION OF A DEVELOPMENT PARTNER FOR
THE 900MW SOLAR PHOTOVOLTAIC INDEPENDENT POWER PROJECT - PHASE V WITH DUBAI
ELECTRICITY & WATER AUTHORITY IN THE EMIRATE OF DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES
تعلن هيئة كهرباء ومياه دبي («ديوا») عن طرح مناقصة الختيار أنسب مطور /مطورين أو اتحاد /اتحادات تتألف من عدة مطورين المتالك حصة
في مشروع شركة /شركات تؤسس وفق القوانين السارية في إمارة دبي واإلمارات العربية المتحدة لبناء وتشغيل مشروع مستقل إلنتاج الطاقة
الشمسية نوع فوتوفولتيك ،المرحلة الخامسة بقدره إجمالية  900ميجا واط (تيار متردد) يكون مقره مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية،
على بعد  50كيلو متر جنوب مدينة دبي («المشروع») ليتم تنفيذه على مراحل بد ًءا من الربع الثاني من عام .2021
ستقوم هيئة كهرباء ومياه دبي («ديوا») بشراء الطاقة المنتجة من المشروع بموجب اتفاقية شراء طاقة طويلة األجل («اتفاقية شراء الطاقة»).
تدعو الهيئة الشركات التي لديها خبرة سابقة في تعهد هذا النوع من المشاريع إلى تقديم عطاءاتهم وفق المتطلبات المنصوص عليها في
صباحا بتوقيت اإلمارات من يوم األحد  31مارس .2019
ملف المناقصة «ملف المناقصة» بما ال يتجاوز الساعة 11
ً
يمكن للشركات الراغبة بالتقدم طلب ملف المناقصة رقم CG/0007/2019 .عبر البريد اإللكتروني وذلك بإرسال طلب إلى العنوان
 EY.Solar@ae.ey.comوإرسال نسخ كربونية إلكترونية إلى العناوين  solar.projects@dewa.gov.aeو  .contracts@dewa.gov.aeيجب أن يتضمن
الطلب تفاصيل الشركة واسم جهة االتصال ضمن الشركة بما في ذلك رقم الهاتف والشخص المسؤول وعنوان البريد اإللكتروني.
ً
الحقا كمقدم عطاءات معتمد من أجل مراحل
عند استالم العطاء ،ستقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتسجيل الشركة أصو ًلا للنظر في طلبها
الحقة من عملية الشراء .وتنوي هيئة كهرباء ومياه دبي تقديم المزيد من التفاصيل في مرحلة الحقة وفق تسلسل اإلجراءات واستالم اتفاقية
السرية الموقعة من مقدم العطاءات المعتمد.
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