
 

 

 
 ـرحط النــإع

 الخاص (31/6132رقم ) حليالم العطاء
للركاب على مسارات الخطوط العاملة في التحميل والتنزيل  معدنية لمواقف مظالت وتنفيذ بإنشاء

 لوائي الشوبك والبتراء
 

)إنشاء  اختصاص األبنية في مجاللدى دائرة العطاءات الحكومية ن والمصنفن واألردنين والمقاوليدعى 
ن يالراغبعلى  ،فما فوقالثالثة ( بالفئة منشآت معدنيةاختصاص ) األبنية مجالفي او  الرابعة بالفئة( أبنية

  32/31/6132 الموافق  االحد يوم مـناعتبـارًا  هيئة تنظيم النقل البريبالمشاركة في هذا العطاء مراجعة 
 ووفقًا لما يلي :

 لـوصف العم -3
يم كل ما يلزم من اعمال مدنية ومعمارية وكهربائية إلقامة وتنفيذ وتقد المشروع عبارة عن إنشاء

 .مظلة  خمسون( 01)وعددها  لوائي الشوبك والبتراءفي للركاب التحميل والتنزيل  لمواقف مظالت 
وعلى المقاولين تقديم صورة  مصدقة  ( دينار أردني غير مستردة01ثمن نسخة المناقصة الواحدة ) -6

 .ية المفعـول لدى شراء وثائق العطاء السـار  التصنيف عن شهادة
 .60/31/6132الموافــــق الثالثاء من يوم الواحدةآخر موعد لبيع نسخ المناقصة هو الساعة  -1
 على البريد االلكتروني د لقبول االستفسارات حول وثائق العطاء ــــــــــــــآخر موع -4

Tender@ltrc.gov.jo  62/31/6132الموافق   الخميس ومــــــــــــسمي لية الدوام الر ـــــــــــنهايهو. 
يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبة        -0

 .مالية أو قانونية

 

 

 

 

 

 



 

 

 

لى وظيفته إ باإلضافة عطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري سماببمغلف منفصل تقدم كفالة الدخول -2
مطابقة من تاريخ إيداع العروض على أن تكون  ( يوماً 01على أن تبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة )

الة واسم ورقم العطاء كما هو وارد في اعالن طرح من حيث مدة صالحية سريان الكف للنموذج المعتمد
العطاء وادراج اسم المناقص كما هو وارد في شهادة التصنيف وفي حال عدم مطابقتها سيتم استبعاد العرض 

 المقدم .
لن يتم قبول شيكات بنكية مصدقة بدال" من كفالة دخول المناقصة للعطاء  وسيتم رفض اي عرض مالي -2

 فالته على شكل شيك مصدق .متقدم للعطاء وك
يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة   -8

 وحسب النموذج المعتمد  .
 عنوان الدائرة :-9

 tender@ltrc.gov.joاإللكتروني : البريد 
 www.ltrc.gov.joالموقع على شبكة اإلنترنت : 

 12-0311011هاتف:
 12-0324830الفاكس :

 على شبكة اإلنترنت للحصول على المالحق التي قد تصدر على العطاء  الهيئةوعلى المقاولين متابعة موقع 
لدى مبنى االدارة العامة الكائن في  هيئة تنظيم النقل البريتودع العروض في صندوق العطاءات لدى  - 31

 ظهر يوم الثانية عشر منفي موعد أقصاه الساعة  شارع همذان خلف محطة الحرمين( -روضة)ضاحية ال
وبحضور من  من بعد ظهر نفس اليوم الواحدهوسيتم فتح العروض الساعة   2/33/6132 الموافق االحد

 .المتقدمين للعطاء يرغب من المناقصين
 عطاء . على من يرسو عليه ال الصحف المحليةاجور االعالن في  -33

     المحليةــة العطاءات ــــــــــرئيس لجن                                                           
              هيئة تنظيم النقل البريمدير عام                                                             

 مروان عبداهلل الحمودالمهنــدس                                                                      
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