
  طرح إعالن
  (3/5102) رقم  العطاء 

 دراسة تحديد حاجة المملكة من خدمات التكسيالخاص بإعـــداد 

الشركات االستشارية المؤهلة لدى دائرة العطاءات المكاتب الهندسية و  ترغب هيئة تنظيم النقل البري بدعوة      
في مجال الطرق بالفئة األولى )أ(  العطاءات الحكوميةدائرة موجب شهادة تأهيل سارية المفعول صادرة عن بالحكومية 

، والمصنفة لدى نقابة المهندسين األردنيين بموجب شهادة تصنيف حديثة صادرة عن النقابة للمشاركة بالعطاء أعاله  
 -: وفق اآلتي

  :وصف العمل .0
عــام )لحــالي والمســتقبلي إعــداد دراســة تحديــد حاجــة المملكــة مــن خــدمات التكســي  وجلــل للوقــوف علــى حجــم الطلــب ا

مــن خــالل المســوحات  محافظــات المملكــة التــي تقــ  اــمن اختصــاص الهيئــة جميــ  علــى خــدمات التكســي فــي( 5151
الميدانية والدراسات الفنية وجلل من أجل تحقيق المستوى المطلوب للركاب من خدمات التكسي وتحقيق الدخل المناسـب 

 .لسائقي التكسي
 www.ltrc.gov.jo على شبكة االنترنت الهيئةيتم سحب وثائق العطاء من قبل االستشاريين مجانًا من موق   .5

 .  0/00/5102الموافق  األحداعتبارًا من يوم 
االلكتروني المبين تاليًا تأكيده يطلب من االستشاري الجي يرغب بالمشاركة ان يرسل للدائرة عن طريق البريد  .3

 إلستالم وثائق العطاء ورغبته في المشاركة  مبينًا اسمه وعنوانه ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني  .
 .امن وثائق العرض  ورخصة المهن والسجل التجاري يتم إرفاق شهادة التصنيف الصادرة عن نقابة المهندسين .4
الموافق   الخميسحول وثائق العطاء في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم  يتم إرسال االستفسارات .2

 -على عنوان الدائرة التالي :  2/00/5102
 ltrc.gov.jo@ Tenderالبريد االلكتروني                -
 2084605الفاكس                           -

ن هجا اإللغاء أية مطالبة ــــــــــــالعطــــــــــــاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عيحق لصاحب العمـــــــــل إلغاء  .8
 مالية أو قانونية.

 على اإلستشاريين متابعة موقــ  الدائرة على شبكة االنترنت للحصول على المالحق التي قد تصدر على العطاء .. 7
شارع همجان -الكائن في )ااحية الرواةللهيئة دارة العامة لدى مبنى االتودع العروض في صندوق العطاءات . 6

وسيتم  07/00/5102الموافق  الثالثاءفي موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم ( مقابل محطة الحرمين
 .الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم الفنية فتح العروض 

 . اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء .5
 مروان عبدهللا الحمودمهندس لا

 امــــــــــــالــــــعــــر ـــــديـــمالـ
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