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 ـرحط إعادة النــعإ
 الخاص (3212 / 23رقم ) المركزي العطاء

 مظالت التحميل والتنزيل لمواقف محافظة جرش  بإنشاء
 

منشآت األبنية اختصاص ) في مجاللدى دائرة العطاءات الحكومية ن والمصنفن واألردنين والمقاوليدعى 
ة في ىذا العطاء مراجعة دائرة العطاءات الحكومية ن بالمشاركيالراغبعمى  ،أو الثالثة ( بالفئة الثانية معدنية
 ووفقًا لما يمي :  5/11/3212 الموافق  الثالثاءيوم  مـناعتبـارًا 

 لـوصف العم -1
بإرتفاع  ،سبعة عشر مظمةالمشروع عبارة عن إنشاء مظالت التحميل والتنزيل لمواقف محافظة جرش وعددىا 

 ( م تقريبًا . 2235)
وعمى المقاولين تقديم صورة  مصدقة عن  ( دينار أردني غير مستردة52الواحدة ) ثمن نسخة المناقصة -3

 .السـارية المفعـول لدى شراء وثائق العطاء  التصنيف شيادة
 .11/11/3212الموافــــق اإلثنين يومل اً آخر موعد لبيع نسخ المناقصة ىو الساعة الثانية عشر ظير  -2
 الثالثاء ومــــــــــــــمشاركة بالعطاء وذلـك يـة الشركات الــــــــــــــــوعد زيارة ميدانية لكافــــــــــــم تحديد مــــــــتت -4

في مبنى ىيئة تنظيم  المشاريعمديرية  فيالتجمع و صباحا  العاشرة الساعة  13/11/3212وافق  ـــــــالم
 .نقل البري / ضاحية الروضة / عمانال

الموافق   األحد ومــــــــــــة الدوام الرسمي ليـــــــــــنيايد لقبول االستفسارات حول وثائق العطاء ىو ــــــــــــــآخر موع      -5
17/11/3212. 

يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن ىذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو  -6
 .قانونية

   

إلى وظيفتو  باإلضافة عطوفة مدير عام ىيئة تنظيم النقل البري سمابمنفصل  بمغمفتقدم كفالة الدخول  -7
من تاريخ إيداع العروض عمى أن تكون  ( يوماً 92عمى أن تبقى ىذه الكفالة سارية المفعول لمدة )

 مطابقة لمنموذج المعتمد .
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   صدقا"                                                             في حالة تقديم شيك بدال" من كفالة دخول المناقصة فيجب أن يكون ىذا الشيك م -8
شيادة  لدى البنك المركزي األردني وأن يكون بإسم المناقص ) كما ىو في مصرف معتمد صادرا" عن 

التصنيف ( المتقدم لمعطاء ومثبتا" عميو اسم العطاء ورقمو ، وبخالف ذلك فمن يقبل ىذا الشيك وسيتم 
 رفض العرض المقدم معو .

يتم شراء وثائق العطاء واستالميا من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة    -9
 وحسب النموذج المعتمد  .

 :الحكومية  دائرة العطاءاتعنوان  -12
 Biddings@gtd.gov.jo-r البريد اإللكتروني: 

 www.gtd.gov.joالموقع عمى شبكة اإلنترنت:   
 5857582،   5838413الفاكس:   
 ترنت لمحصول عمى المالحق التي قد تصدر عمى العطاء .وعمى المقاولين متابعة موقع الدائرة عمى شبكة اإلن 

 الثانية عشر منتودع العروض في صندوق العطاءات لدى دائرة العطاءات الحكومية في موعد أقصاه الساعة    -11
 من بعد ظير نفس اليوم الواحدةوسيتم فتح العروض الساعة    35/11/3212 الموافق اإلثنين ظير يوم

 روض عمى موقع الدائرة عمى شبكة اإلنترنت مباشـرة.وسيتم بث فتح الع
 
 
 

    ــة العطاءات المركزية ــــــــــرئيس لجن
             مدير عام دائرة العطاءات الحكومية    
 د اليزايمةـــــــــــــــخالالمينــدس محمد                                             

 

 

 

 
 .ـلــــــــــــــــــــــــــــــالنقــــــ ـرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي وزيــــــــــــــــــــ:  معــــــــ   نسخة

  .ــل البريم هيئة تنظيم النقــــــــــــــــر عاـــــــــــــــــــــــ:   مديـــــ        
 .ــديــــرة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناقصاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  مـ        
  .ــدة الرقابة والتدقيق الداخميـــــدير وحــــــــــــــــــــــــــــ:  مــــــــ        
  .العطاءات المركزية ـــــديرة وحدة سكرتارياـــــــــ:  مـــــــــ        
 .( 3102/ 23: ممف العطاء المركزي رقــــــــــــــم )         
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