
 
  طـرح النــإع

  (1/2019رقم ) الخاص العطاء
  في محافظة جرش/ خطوط النقل الحضريمواقف التحميل والتنزيل لمركاب و تنفيذ مظالت 

او في مجال مجال االبنية اختصاص )انشاء ابنية( بالفئة الرابعة او الثالثة في لدى دائرة العطاءات الحكومية ن والمصنفالمقاولون األردنيون يدعى 
بموجب شيادة تأىيل سارية المفعول صادرة عن دائرة العطاءات الحكومية وذلك اعتبـارًا االبنية اختصاص )منشآت معدنية( بالفئة الثانية او االولى 

 ووفقًا لما يمي :  1/4/2019الموافق   ثنينمـن يوم اال 
 لـوصف العم -1

من خالل انشاء مواقف تحميل وتنزيل الركاب  عمى خطوط النقل العام  توفير وصيانة  البنية التحتية لمشروع النقل الحضري في محافظة جرش 
 ، وىذه المواقف عمى شكمين ىما :

 ( وحسب المخططات .Precast concreteمواقف عمى شكل شاخصة موقف باص وبجانبيا مقعد ) (1
ومن زجاج الـ  (Steel Sheet)والمغطاة بواســــطة  الــــ  (Hot-Rolled)مظمة من ىيكل معدني من التيوبات الــ( مواقف عمى شكل 2

(Securete) . ومضاءة بالطاقة الشمسية وحسب المخططات ، 
مصدقة عن شيادة   وعمى المقاولين تقديم صورة دينار أردني غير مستردةمائة وخمسة وعشرون ( 125ثمن نسخة المناقصة الواحدة ) -2

 .لدى شراء وثائق العطاء  وصورة عن السجل التجاري وشيادة التسجيل التصنيف السـارية المفعـول
يحق لممناقصين الذين قاموا بشراء نسخة العطاء في المرة االولى وممن ينطبق عمييم التصنيف المطموب الحصول عمى نسخة مجانية من وثائق       -3

 المناقصة.
 .9/4/2019 الموافــــق الثالثاءالواحدة من يوم آخر موعد لبيع نسخ المناقصة ىو الساعة  -4
 ىو نيايـــــــــــة الدوام الرسمي ليــــــــــــوم Tender@ltrc.gov.jo آخر موعــــــــــــــد لقبول االستفسارات حول وثائق العطاء عمى البريد االلكتروني  -5

 .10/4/2019الموافق   االربعاء
 دينار( خمسة عشر الف دينار 15000بقيمة ) دخول المناقصةكفالة  باالضافة الىبمغمف مغمق تقدم العروض االصمية ونسخة واحدة عنيا      -6            

من  ( يوماً 90المفعول لمدة )إلى وظيفتو عمى أن تبقى ىذه الكفالة سارية  باإلضافةعطوفة مدير عام ىيئة تنظيم النقل البري  سماببمغمف منفصل 
واسم ورقم العطاء كما ىو وارد في اعالن طرح العطاء وادراج اسم المناقص كما ىو وارد في شيادة التصنيف وفي حال  تاريخ إيداع العروض وتتضمن

 عدم مطابقتيا سيتم استبعاد العرض المقدم .
مناقصة لمعطاء  وسيتم رفض اي عرض مالي متقدم لمعطاء وكفالتو عمى شكل شيك لن يتم قبول شيكات بنكية مصدقة بدال" من كفالة دخول ال   -7

 مصدق .
  .النموذج المعتمد  يتم شراء وثائق العطاء واستالميا من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة وحسب     -8

 عنوان الدائرة :-9      
 06-5100500ىاتف: www.ltrc.gov.joعمى شبكة اإلنترنت :  /الموقعtender@ltrc.gov.joالبريد اإللكتروني : 

 .در عمى العطاء عمى شبكة اإلنترنت لمحصول عمى المالحق التي قد تص الييئةوعمى المقاولين متابعة موقع 06-5164819الفاكس :
شارع االمير  -طاب كراع -شفا بدرانمنطقة ىيئة تنظيم النقل البري لدى مبنى االدارة العامة الكائن في تودع العروض في صندوق العطاءات لدى    -10 

 الموافق االربعاء يومظير من   عشرة ثانيةالفي موعد أقصاه الساعة  بالقرب من دوار الجامعة التطبيقية 96عمارة رقم  -طالل بن محمد
 وبحضور من يرغب من المناقصين المتقدمين لمعطاء. من بعد ظير نفس اليوم الواحدةوسيتم فتح العروض الساعة   17/4/9201

 .   ميما تكرر نشرهعمى من يرسو عميو العطاء  الصحف اليوميةاجور االعالن في   - 11
 .األسباب وبدون أن يترتب عن ىذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو قانونية يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء  -12   

 
 

   الخاصةرئيس لجنــــــــــــة العطاءات  
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