
 

 

 
 (1/1017طرح دعوة تشغيل رقم ) اعادة إعالن

 خط )مادبا/ الجامعة االردنية(
 

بموجب   على خط النقل العام في محافظة مادبا في تقديم خدمات النقل العام للركاب بونالراغ يدعى    

اي وعلى ان تكون غايتها النقل العام للركاب او  وزارة الصناعة والتجارةصادرة عن  شهادة تسجيل

هيئة تنظيم ن  بالمشاركة  في هذا العطاء مراجعة يالراغب,وعلى  نمط من انماط النقل العام للركاب

 ووفقاً لما يلي : 10/4/7101 الموافق ثنيناالاعتباراً من يوم  النقل البري

 دينار غير مستردة  . وخمسون مائة (دينار 151ثمن نسخة العطاء ) .1

 نسخة من الدعوة عن طرح الدعوة الول مرة اخذ نسخة مجانية.يحق للشركات التي قامت بشراء  .2

 .7101/  17/4الموافق  االثنين من بعد ظهر يومالساعة الثانية  اخر موعد لبيع نسخ العطاء هو .3

الموافق  الخميس اقصاه حول وثائق الدعوة في موعد الخطية االستفسارات اخر موعد لقبول  .4
 واية توضيحات على كافة المتقدمين للدعوة.وسيتم تعميم االجابات  10/4/1017

باإلضافة إلى  نسختين اصل وصورة على الفنية والمالية بمظاريف مغلقة منفصلة العروض متقد .5
عشرة دينار(  11111)دارها ـــــــية لدخول العطاء مقـــــمغلف مغلق ومنفصل يحتوي كفالة بنك

أردني باسم عطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري باالضافة لوظيفته سارية المفعول  دينار االف
كما هو وارد في اعالن طرح  يوما من تاريخ ايداع العروض ويذكر فيها اسم ورقم الدعوة 01لمدة 

وفي حال عدم مطابقتها يتم استبعاد  كما هو وارد في شهادة التسجيل اسم المناقص العطاء وادراج
 .العرض المقدم 

لن يتم قبول شيكات بنكية مصدقة بدال" من كفالة دخول المناقصة للعطاء  وسيتم رفض اي عرض  .6
 متقدم للعطاء وكفالته على شكل شيك مصدق .

الثانية تودع العروض في صندوق العطاءات لدى مبنى االدارة العامة في موعد اقصاه الساعة  .7
الواحدة الساعة  في تمام ,وسيتم فتح العروض3/5/7101الموافق االربعاءعشرة من بعد ظهر يوم 
 من بعد ظهر نفس اليوم.

يحق للهيئة الغاء الدعوة دون بيان االسباب ودون ان يترتب عن هذا االلغاء أية مطالبة مالية او  .8
 قانونية.

 . مهما تكرر نشره اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء .0
 .www.Ltrc.gov.joلمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني  .11
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