
                                                       

  ـرحط النــإع
 الخاص (0204 / 042رقم )المركزي  العطاء

 معانمركز اإلنطالق والوصول في محافظة  بتنفيذ
------------------------------------------ 

إنشاء اختصاص ) الطرقفي مجال يدعى المقاولون األردنيون المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية 
مجتمعين أو مؤتلفين  لثةأو الثا ثانية( بالفئة ال أبنية)إنشاء  ولديهم إختصاص لثةثاأو ال الثانية( بالفئة الطرق

بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة ، شريطة تقديم اتفاقية إئتالف مبدئية ) في حالة 
ج نموذوحسب ء اإلئتالف ( يتم توثيقها أصوليًا في حال تمت اإلحالة على هذا اإلئتالف ضمن شروط العطا

اءات الحكومية ــة دائرة العطـــــن بالمشاركة في هذا العطاء مراجعى الراغبيعل،اإلئتالف المعتمد لدى الدائرة 
 ًا لما يلي :ـــووفق 02/0/0202 قـــالمواف ثالثاءاليوم  مـنارًا ـاعتبـ

 : وصف العمـل -0
مجمع قائم، تقريبًا تحتوي على  0( م02222وسيقام على أرض مساحتها ) معانمحافظة في المشروع يقع 

، باإلضافة إلى مبنى من طابق واحد افالت وساحات إسفلتية وجزر وسطيةمواقف حوسيضم المشروع 
األعمال الكهربائية ، باإلضافة إلى  يكل من الخرسانة مع واجهات حجريةاله ، تقريباً  0( م0022بمساحة )

تب اإلدارة ومكتب للمدير ومكاتب الشركات ومحالت تجارية والميكانيكية، ويضم المبنى صالة انتظار ومك
  .ما هو وارد في وثائق العطاءوحسب ومطبخ وكفتيريا وحمامات وغيرها، 

  
وعلى المقاولين تقديم صورة  مصدقة عن  ( دينار أردني غير مستردة082ثمن نسخة المناقصة الواحدة ) -0

 .ق العطاء شهادة التصنيف السـارية المفعـول لدى شراء وثائ
 
علمًا  02/0/0202ــق الموافـ الثالثاء ة الثانية عشر ظهرًا ليومـــآخر موعد لبيع نسخ المناقصة هو الساع -3

 .ة الثانية عشرة والنصف ظهراً ـبأن صندوق المقبوضات في الدائرة يغلق يوميًا الساع
 
 08/0/0202 الموافق األربعاء ـومتم تحديد موعد زيارة ميدانية لكافة الشركات المشاركة بالعطاء وذلـك ي -4

 . فرع معانهيئة تنظيم النقل البري/  كتبالتجمع في م .صباحاً  عاشرةالالساعة 
 



                                                       

         الموافق اإلثنين نهاية الدوام الرسمي ليومآخر موعد لقبول االستفسارات حول وثائق العطاء هو  -2
0/0/0202. 

ء على المقاول التأكد من استالم كافة وثائق العطا -6
. 

 
مطالبة مالية أو يترتب عن هذا اإللغاء أية  يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن -2

 قانونية.
 
 تقدم كفالة دخول المناقصة بمغلف منفصل عن العرض المقدم على أن تتضمن ما يلي: -8

 ألف دينار. خمسة وأربعون( 42222قيمة الكفالة: ) - أ
( يوما أو حسب شروط العطاء على أن 02ة من تاريخ االيداع: سارية لمدة )مدة صالحية سريان الكفال  - ب

 تكون مطابقة للنموذج المعتمد.
  .واإلسكان باإلضافة إلى وظيفته ةمعالي وزير األشغال العامتقدم الكفالة بإسم  - ت
   .معانتنفيذ مركز اإلنطالق والوصول في محافظة اسم العطاء:  - ث
 . 042/0204رقم العطاء:  - ج
 .هو وارد في شهادة تصنيف المناقصاسم المناقص : كما   - ح

 وفي حال عدم التقيد بالمطلوب أعاله فسيتم استبعاد العرض المقدم.
 

شيكات بنكية مصدقة بداًل من كفالة دخول المناقصة للعطاء وسيتم رفض أي عرض مالي متقدم لن يتم قبول  -0
 .للعطاء وكفالته على شكل شيك بنكي مصدق

 
ة األشغال العامة واإلسكان هي الجهة المتابعة للعطاء إلى حين تفويض صاحب العمل أصوليًا وذلك تكون وزار  -02

 .وتعديالته 0081( لسنة 20ية رقم )/ ز( من نظام األشغال الحكوم8استنادًا لنص المادة )
 

وحسب يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة  -00
 .ذج المعتمدالنمو 

 



                                                       

يتم استالم المالحق الصادرة لهذا العطاء من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة  -00
 وحسب النموذج المعتمد  .

 
 عنوان الدائرة: -03

  iddings@gtd.gov.joB-r البريد اإللكتروني: 
 www.gtd.gov.joالموقع على شبكة اإلنترنت:   
 2822283،   2808400الفاكس:   
 وعلى المقاولين متابعة موقع الدائرة على شبكة اإلنترنت للحصول على المالحق التي قد تصدر على العطاء . 

 
الثانية عشر تودع العروض في صندوق العطاءات لدى دائرة العطاءات الحكومية في موعد أقصاه الساعة  -04

 من بعد ظهر نفس اليوم الواحدةوسيتم فتح العروض الساعة  02/0/0202الموافق  ثالثاءال ظهر يوم من
 وسيتم بث فتح العروض على موقع الدائرة على شبكة اإلنترنت مباشـرة.

 
                                                 

                                            ةــــالمركزياءات ـــــــة العطــس لجنــــرئي                                                         
  ةـام دائرة العطاءات الحكوميـر عـمدي                                                 

 نان الشيشانيهدى عد ةدســـــالمهن                                                                  
 

 

 

 

 

.لــــــــــالنقــــــــر ــــــــــــــــــنسخة/ لمعالي وزي  

.ل البريــــهيئة تنظيم النقام ـمديرعنسخة/ لعطوفة   

ات.ـــــــــر المناقصـــــــــــــــــــــــــــــنسخة/ لمدي  

ة.ـر وحدة سكرتاريا العطاءات المركزيـنسخة/ لمدي  

.(042/0204المركزي )اء ـطف العـــــنسخة/ لمل  

http://www.gtd.gov.jo/

