
 
 

 
 

 إعــالن طـرح 
 ( الخاص8/1026رقم ) العطاء

بتزويد مكاتب هيئة تنظيم النقل البري في المحافظات بأنظمة توليد الطاقة الكهربائية بواسطة 
 مكاتب العقبة والكرك  –الشمسية  ياالخال

 
 

لدى دائرة العطاءات الحكومٌة فً مجال الكهرومٌكانٌك المصنفون ٌدعى المقاولون األردنٌون 

بموجب شهادة تصنٌف سارٌة المفعول اختصاص الكهرومٌكانٌك والطاقة المتجددة بالفئة الثالثة 

او الشركات المتخصصة بتنفٌذ انظمة الطاقة المتجددة وترشٌد الطاقة صادرة عن الدائرة , 

على ورة الصناعة والتجارة سارٌة المفعول ,وتحسٌن كفاءتها بموجب شهادة تسجٌل من وزا

 الثالثاءاعتباراً من ٌوم  هٌئة تنظٌم النقل البرين  بالمشاركة  فً هذا العطاء مراجعة ٌالراغب

 ووفقاً لما ٌلً : 61/8/1061 الموافق

 وصف العمل     -6

طاقمممممة الوصمممممٌانة نظمممممام تولٌمممممد وتشمممممبٌل وبنممممماء وتجهٌز وتورٌمممممد تقمممممدٌمالعممممممل  تضممممممنٌ

ذروة  وحسممممممممب  ط( كٌلممممممممو وا60الشمسممممممممٌة بقممممممممدرة   الخالٌمممممممما الكهربائٌممممممممة باسممممممممتخدام 

لمكاتمممممب هٌئمممممة النقمممممل البمممممري فمممممً مكاتمممممب العقبمممممة  مممممما همممممو وارد فمممممً وثمممممائق العطممممماء

 والكرك.

غٌر مستردة , وعلى المقاول تقدٌم صورة مصدقة  دنانٌر( 60ثمن نسخة المناقصة الواحدة    -1
لدى شراء وثائق   دائرة العطاءات الحكومٌةصادرة عن  المفعول عن شهادة التصنٌف سارٌة 

, وعلى الشركات المتخصصة احضار شهادة تسجٌل من وزارة الصناعة والتجارة العطاء 
  سارٌة المفعول.

الموافق   االربعاء من ٌومظهرا  الواحدةآخر موعد لبٌع نسخ المناقصة هو الساعة   -3
12/8/1061  . 

حول وثائق  Tender@ltrc.gov.jo على البرٌد االلكترونً  لقبول االستفساراتآخر موعد   -2
 .12/8/1061الموافـق  الخمٌسٌوم لالعطاء هو نهاٌة الدوام الرسمً 

 كد من استالم كافة وثائق العطاء .أعلى المقاول الت  -2

االلباء أٌة مطالبة  ٌحق لصاحب العمل الباء العطاء دون ابداء االسباب وبدون ان ٌترتب عن هذا -1
 مالٌة او قانونٌة .

 

 

 



 

 

 

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

  8/1061رقم العطاء :   -

بتزوٌد مكاتب هٌئة تنظٌم النقل البري فً المحافظات بأنظمة تولٌد الطاقة اسم العطاء :   -  
 مكاتب العقبة والكرك  –بواسطة الخالٌا الشمسٌة  الكهربائٌة 

( ٌوماً من تارٌخ  إٌداع 90تبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول لمدة   مدة سرٌان الكفالة : -
 .العروض

 الكفالة باسم : عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري باإلضافة إلى وظٌفته . -

 ( خمسمائة دٌنار .200قٌمة الكفالة :   -

 شهادة التصنٌف .أسم المناقص : كما هو وارد فً  -

 
لن ٌتم قبول شٌكات بنكٌة مصدقة بدل كفالة دخول المناقصة للعطاء وسٌتم إستبعاد  اي عرض   -8
 ً متقدم للعطاء  كفالته على شكل شٌك مصدق.ــمال

ٌتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب كتاب تفوٌض رسمً صادر  -9
 .المعتمدعن الشركة حسب النموذج 

 عنوان الدائرة : -60
 tender@ltrc.gov.joالبرٌد اإللكترونً : 

 www.ltrc.gov.joالموقع على شبكة اإلنترنت : 
 01-2600200هاتف:

 01-2612869الفاكس :
على شبكة اإلنترنت للحصول على المالحق التً قد تصدر  الهٌئةوعلى المقاولٌن متابعة موقع 

 على العطاء 

شارع -تودع العروض فً صندوق العطاءات لدى مبنى االدارة العامة الكائن فً  ضاحٌة الروضة  -66

 االثنٌنٌوم  الثانٌة عشرة من بعد ظهرفً موعد أقصاه الساعة محطة الحرمٌن(  خلفهمذان 
وبحضور من  من بعد ظهر نفس الٌومالواحدة تح العروض الساعة وسٌتم ف 2/9/1061الموافق 

 ٌرغب من المناقصٌن المتقدمٌن للعطاء.
 

 

 

                                                                     
 المهندس مروان عبدهللا الحمود

 امالــــــعــــــــــــــــر ـــــديـــمالـ
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