
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 الخاص( 3/4102)العطاء رقم

 جرشفي  للمخطط الشمولي للنقل العامبتنفيذ مخرجات المرحلة الثانية 

 
 

 

للمخطط مخرجات المرحلة الثانية لتنفيذ المتخصصة ستشارية إلوالشركات ا المكاتبتدعى 

مراجعة المديرية المالية في  على الراغبين بالمشاركة في هذا العطاء ،في جرش الشمولي للنقل العام
شارع همذان مقابل محطة الحرمين اعتبارا من يوم  -مبنى االدارة العامة الكائن في ضاحية الروضة

 ووفقا لما يلي: 3/8/4102االحد الموافق 
 وصف العمل -0

 إقتصادي  تخطيط وتنظيم وتطوير نظام نقل بري متكامل،تماشيا مع رسالة هيئة النقل البري المتمثلة ب
فقد قامت الهيئة باستكمال اعمال ومنافس يواكب خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

دراسة المخطط الشمولي لمحافظة جرش وترغب الهيئة بتنفيذ هذه المخرجات على ارض الواقع بما يحقق 
في النمو االقتصادي، واالستقرار  فعال، متطور، وآمن يساهمرؤية الهيئة بالوصول الى نظام نقل عام 

 البيئي ويعزز الدور اإلقليمي والموقع االستراتيجي لألردن.

وعليه ترغب الهيئة بالتعاقد بالحصول على خدمات استشارية لضمان تنفيذ مخرجات الدراسة اعاله 
 على احسن وجه وبمهنية عالية

دينار غير مستردة  وعلى دينار اردني  خمسة وعشروندينار(  42ثمن نسخة العطاء ) -4

 صورة عن رخصة المهن و السجل التجاري .تقديم  ستشاريةإلوالشركات ا المكاتب
يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن  -3

 الشركة.
 .01/8/4102االحد الموافق  ماخر موعد لبيع نسخ العطاء هوالساعة الثانية بعد الظهر من يو -2

 لقبول االستفسارات  حول وثائق العطاء هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميساخر موعد  -2

 المكاتب ، وعلى Tender@ltrc.gov.jo على البريد االلكتروني  02/8/4102الموافق 
للحصول على  www.Ltrc.gov.joموقع االلكتروني للهيئة متابعة ال  ستشاريةإلوالشركات ا

 مالحق العطاء.

-تودع العروض في صندوق العطاءات لدى مبنى االدارة العامة الكائن في )ضاحية الروضة -6
ة عشرة ( في موعد اقصاه الساعة الثاني2011211هاتف –شارع همذان مقابل محطة الحرمين 
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من بعد ظهر  الثانية ،وسيتم فتح العروض الساعة41/8/4102االربعاء الموافق من بعد ظهر يوم 
 نفس اليوم.

يحق للهيئة الغاء العطاء دون بيان االسباب ودون ان يترتب عن هذا الغاء أية مطالبة مالية او  -7
 قانونية.

  المتقدم للعطاء تقديم عروضه الفنية والمالية بمظاريف مغلقة منفصلة المناقصيطلب من  -8
)نسخة أصلية وثالث نسخ مصورة( باإلضافة إلى مغلف مغلق ومنفصل يحتوي كفالة بنكية 

باسم عطوفة مدير عام هيئة تنظيم أردني  دينارالفي  ( دينار 4111)لدخول العطاء مقدارها 
ويذكر  العروضايداع من تاريخ  يوما 01لمدة  المفعول اريةسالنقل البري باالضافة لوظيفته 

 .فيها اسم ورقم العطاء واسم المناقص وفي حال عدم مطابقتها يتم استبعاد العرض المقدم 
 اجور االعالن في وسائل االعالم على من يرسو عليه العطاء . -0

 www.Ltrc.gov.joلمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني  -01

 

 مروان عبدهللا الحمودالمهندس 
 امــــــــــــالــــــعــــر ــــــديـــمالـ
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