
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 مناقصة محمية
 إعالن طرح

  (/ أشغال1/2222رقم ) عطاء المحميال
لمركاب عمى مسارات خطوط النقل العاممة في  مواقف التحميل والتنزيلل المعدنية  مظالتال الخاص بإنشاء

 مركز لواء القطرانة
بموجب شيادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن  لدى دائرة العطاءات الحكوميةن و المصنفالمقاولون األردنيون يدعى 

وذلك اعتبـارًا مـن يوم  او الثانية الثالثةاألبنية اختصاص )منشآت معدنية( بالفئة  في مجال دائرة العطاءات الحكومية
 ووفقًا لما يمي : 13/6/2022الموافق   ثنيناال

 لـوصف العم -1
إنشاء وتنفيذ وتقديم كل ما يمزم مـن أعمـال مدنيـة ومعماريـة ة امـة مظـنت معدنيـة عمـى موا ـف التحميـل والتنزيـل لمركـاب 

(  مظمــة عاديــة عمــى مســارات خطــوط النقــل العاممــة عمــى الطريــق الرئيســي المــار بالقطرانــة 16( مظمــة كبيــرة و )2) بوا ــ 
 Steel)والمغطـاة بــ  (Hot-Rolled)مـن ىيكـل معـدني مـن التيوبـات الـــتتكون  المظمة المعسكر، والطريق المؤدي الى 

Sheet)  ومـن الصــال الـديكوري(C.N.C)  وحســب مـا ىــو وارد فــي  باالضــافة الــى جـدار مــن الطــوب والـبنط الــديكوري
 .وثائق الشراء

المقـاولين تقـديم صـورة  مصـد ة عـن وعمـى  دينـار أردنـي ريـر مسـتردة خمسـة وسـبعون( 75ثمـن نسـخة المنا صـة الواحـدة ) -2
 .لدى شراء وثائق العطاء  وصورة عن السجل التجاري وشيادة التسجيل شيادة التصنيف سـارية المفعـول

ض رســمي أصــمي صــادر عــن الشــركة أو بموجــب ييــتم شــراء وثــائق العطــاء واســتنميا مــن  بــل منــدوب الشــركة بموجــب تفــو  -3
 المنا ص التأكد من استنم كافة وثائق الشراء.صوره م  ختم اصل من الشركة، وعمى 

 .20/6/2022 الموافــــق ثنيناالمن يوم  الثانية ىو الساعة  وثائق الشراءآخر موعد لبي  -4
، 21/6/2022الموافق   الثنثاء ىو نيايـــــــــــة الدوام الرسمي ليــــــــــــوم الشراءحول وثائق  طمبات التوضيحآخر موعــــــــــــــد لقبول -5

طمبــات التوضــيح لممديريــة الماليــة/  ســم العطــاءات ولــن يــتم  بــول أيــة استيضــاحات تصــل بعــد ىــذا التــاري  عمــى أن تقــدم 
 .حسب العنوان المبين أدناه والمشتريات 

دون إبــداء األســباب وبــدون أن يترتــب عــن أو اعــادة الطــر   إلغــاء العطــاء أو الجيــة المشــترية الشــراء الرئيســية  يحــق لمجنــة– 6
 .أية مطالبة مالية أو  انونيةأو اعادة الطر  ىذا اةلغاء 

عطوفة  سماببمغمف منفصل  حسب القيمة الواردة في ممحق عرض المنا صة مين دخول العطاء) الكفالة البنكية(أيقدم ت – 7          
مـن تـاري   ( يوماً 90وظيفتو عمى أن تبقى ىذه الكفالة سارية المفعول لمدة )إلى  باةضافةمدير عام ىيئة تنظيم النقل البري 

 اسم ور م العطاء كما ىو وارد في اعنن طر  العطاء وادرال اسم المنا ص كما ىو وارد في  إيداع العروض وتتضمن



 
 
 
 
 
 
 
 
 

مين دخــول أويــتم رفــض أي عــرض ريــر مرفــق بتــ، شــيادة التصــنيف وفــي حــال عــدم مطابقتيــا ســيتم اســتبعاد العــرض المقــدم           
 .العطاء

مين الــدخول بموجــب شــيك بنكــي فيجــب ان يكــون ىــذا الشــيك صــادرا عــن مصــرف معتمــد لــدى البنــك أفــي حــال تقــديم تــ  -8
وعمـى أن يكـون باسـم المنـا ص كمـا ىـو وارد  إلـى وظيفتـو باةضـافةالمركزي وباسم عطوفة مدير عام ىيئة تنظيم النقل البـري 

 في شيادة التصنيف ومثبتا عميو اسم و /أو ر م العطاء وبخنف ذلك فمن يقبل الشيك وسيتم رفض العرض المقدم منو. 
 الجية المشترية/ ىيئة تنظيم النقل البريعنوان    -9

 06-5164819الفاكس :  06-5100500ىاتف: www.ltrc.gov.joعمى شبكة اةنترنت :  المو  
 .عمى شبكة اةنترنت لمحصول عمى المنحق التي  د تصدر عمى العطاء  الييئةمتابعة مو    صين المنا وعمى

 يكون عطوفة مدير عام ىيئة تنظيم النقل البري المفوض بتو ي  العقد. -10
شفا منطقة ىيئة تنظيم النقل البري لدى مبنى االدارة العامة الكائن في تودع العروض في صندوق العطاءات لدى   -11      

في موعد أ صاه  بالقرب من دوار الجامعة التطبيقية 96عمارة ر م  -شارع االمير طنل بن محمد -طاب كراع -بدران
من بعد ظير نفس  الواحدةوسيتم فتح العروض الساعة  27/6/2022الموافق  االثنين ظير يوممن   عشرة ثانيةالالساعة 

 وبحضور من يررب من المنا صين المتقدمين لمعطاء. اليوم
 يتحمل المنا ص الذي يحال عميو العطاء أجور االعنن في الصحف المحمية ميما تكرر نشره.  -12     
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