
 
 

 
 

 إعــالن طـرح 
 ( الخاص9/1026رقم ) العطاء

 يانات الجغرافية لخطوط النقل العام للمحافظات )مأدبا،اربد، الزرقاء(بناء وتحديث قاعدة البب
 

 

او المكاتب الهندسٌة او  بموجب شهادة تصنٌف سارٌة المفعول تدعى الشركات االستشارٌة الهندسٌة

بموجب شهادة تسجٌل من وزارة الصناعة والتجارة  الجغرافٌة فً نظم المعلوماتالشركات المتخصصة 

اعتباراً من ٌوم  هٌئة تنظٌم النقل البرين  بالمشاركة  فً هذا العطاء مراجعة ٌالراغبعلى وسارٌة المفعول ,

 ووفقاً لما ٌلً : 16/8/2016 الموافق الثالثاء

 وصف العمل     -1

ري بناء وتحدٌث وتطوٌر قاعدة البٌانات الجغرافٌة لثالث تنوي وزارة النقل/هٌئة تنظٌم قطاع النقل الب

الخطوط التً ٌجب مسحها وتمثٌلها محافظات وهً اربد والزرقاء ومادبا حٌث سٌتم تزوٌد المستشار بقائمة 

وتحدٌد مساراتها جغرافٌا وحسب الواقع الحالً و ٌتوجب على المستشار العمل ضمن المنطقة الجغرافٌة 

 ئط المرفقة فً الوثٌقة.المحددة فً الخرا

غٌر مستردة , وعلى المقاول تقدٌم صورة مصدقة عن شهادة  دٌنار( 25ثمن نسخة المناقصة الواحدة )  -2
, وعلى لدى شراء وثائق العطاء   دائرة العطاءات الحكومٌةصادرة عن  التصنٌف سارٌة المفعول 

  لتجارة سارٌة المفعول.الشركات المتخصصة احضار شهادة تسجٌل من وزارة الصناعة وا

 .  25/8/2016الموافق   الخمٌس من ٌومظهرا  الواحدةآخر موعد لبٌع نسخ المناقصة هو الساعة   -3

و حول وثائق العطاء ه Tender@ltrc.gov.jo على البرٌد االلكترونً  آخر موعد لقبول االستفسارات  -4
 .29/8/2016الموافـق  االثنٌنٌوم لنهاٌة الدوام الرسمً 

 كد من استالم كافة وثائق العطاء .أعلى المقاول الت  -5

ٌحق لصاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء االسباب وبدون ان ٌترتب عن هذا االلغاء أٌة مطالبة مالٌة او  -6
 قانونٌة .

 

 

 

 



 

 

 بمغلف منفصل وحسب المتطلبات التالٌة :تقدم كفالة الدخول للمناقصة -7

  9/2016رقم العطاء :   -

ٌانممممممممات الجغرافٌممممممممة لخطمممممممموط النقممممممممل العممممممممام ببنمممممممماء وتحممممممممدٌث قاعممممممممدة الاسممممممممم العطمممممممماء :   -  
 .للمحافظات )مأدبا,اربد, الزرقاء(

 .( ٌوماً من تارٌخ  إٌداع العروض90تبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول لمدة ) مدة سرٌان الكفالة : -

 باإلضافة إلى وظٌفته . عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البريسم : االكفالة ب -

 دٌنار . الفٌن وثمانمائة( 2800قٌمة الكفالة : ) -

 أسم المناقص : كما هو وارد فً شهادة التصنٌف . -

 
ً متقدم ــاي عرض مال إستبعاد  وسٌتمالمناقصة للعطاء لن ٌتم قبول شٌكات بنكٌة مصدقة بدل كفالة دخول   -8

 .على شكل شٌك مصدقه لتكفا للعطاء 

اء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب كتاب تفوٌض رسمً صادر عن الشركة ٌتم شر -9
 .حسب النموذج المعتمد

 عنوان الدائرة : -10
 tender@ltrc.gov.joالبرٌد اإللكترونً : 

 www.ltrc.gov.joالموقع على شبكة اإلنترنت : 
 06-5100500هاتف:

 06-5164819الفاكس :
 على شبكة اإلنترنت للحصول على المالحق التً قد تصدر على العطاء  الهٌئةوعلى المقاولٌن متابعة موقع 

 خلفشارع همذان -تودع العروض فً صندوق العطاءات لدى مبنى االدارة العامة الكائن فً )ضاحٌة الروضة  -11

وسٌتم  7/9/2016الموافق  االربعاءٌوم  من بعد ظهر انٌة عشرةالثفً موعد أقصاه الساعة محطة الحرمٌن( 
 وبحضور من ٌرغب من المناقصٌن المتقدمٌن للعطاء. من بعد ظهر نفس الٌوم الواحدةفتح العروض الساعة 

 

 

 

                                                                     
 المهندس مروان عبدهللا الحمود

 امالــــــعــــــــــــــــر ـــــديـــمالـ
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