
 

 

 
 (6/1027)طرح دعوة تشغيل رقم  إعالن
 (قرى جبل بني حميده/مجمع العريض)خط على لتقديم خدمات النقل 

لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة األردنية  لينالمسجترغب هيئة تنظيم النقل البري بدعوة     

الجمعيات او  منفردين او مؤتلفين وزارة الصناعة والتجارةصادرة عن  بموجب شهادة تسجيلالهاشمية 

قرى /مجمع العريض)خط على الى تقديم خدمة النقل   شهادة تسجيل صادرة عن جهه رسميةبموجب 

اعتباراً  هيئة تنظيم النقل البريمراجعة  الدعوة هبالمشاركة  في هذ الراغبينوعلى  , (جبل بني حميده

 :يلي وفقاً لما ذلك و 12/21/7102 الموافقاالحد من يوم 

 .خمسة وعشرون دينارا اردنيا غير مستردة( دينار 52)ثمن نسخة دعوة التشغيل  .1

 .8102/ 22/2الموافق  الخميس من بعد ظهر يومالساعة الثانية  اخر موعد لبيع نسخ العطاء هو .5

 21/2/8102الموافق  االحديتم ارسال االستفسارات الخطية حول وثائق الدعوة في موعد أقصاه  .3
 .باليد لقسم العطاءات والمشترياتوتسلم 

باإلضافة إلى مغلف مغلق ومنفصل مجلدة ومختومة ومغلقة الفنية والمالية بمظاريف  العروض متقد .4
 ويذكر فيها اسم ورقم الدعوةوكما هو وارد في وثيقة الدعوة  الدعوةية لدخول ـــــبنكالكفالة اليحتوي 

وفي  كما هو وارد في شهادة التسجيل اسم المناقص وادراج الدعوةكما هو وارد في اعالن طرح 
 .حال عدم مطابقتها يتم استبعاد العرض المقدم 

من كفالة دخول المناقصة للعطاء  وسيتم رفض اي عرض " لن يتم قبول شيكات بنكية مصدقة بدال .2
 .متقدم للعطاء وكفالته على شكل شيك مصدق 

الثانية تودع العروض في صندوق العطاءات لدى مبنى االدارة العامة في موعد اقصاه الساعة  .6
الساعة  في تمام ،وسيتم فتح العروض12/2/8102الموافق االربعاء عشرة من بعد ظهر يوم 

 .من بعد ظهر نفس اليومالواحدة 
االلغاء أية مطالبة مالية او يحق للهيئة الغاء الدعوة دون بيان االسباب ودون ان يترتب عن هذا  .7

 .قانونية

 .هامهما تكرر نشر الدعوةاجور االعالن على من يرسو عليه  .8

 .www.Ltrc.gov.joلمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني  .9
 
 

 ـوزيــــصــــــــــالح اللـ
 امالـــــعـــــــر ــــديـــمالـ
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 الساده مكتب الغــد للدعايـه واالعــالن
 

أرجووو نشوور اإلعووالن المرفووـق والصووادر عوون هيئــــــووـة تنظيووـم النقوول البووري علووى                 

الصفحات الداخلية في الصحف المبينة مع مراعاة وضع الشوعار واسوم هيئوة تنظويم النقول البوري 

 .على أن تتم المحاسبة وفقا للتسعيرة المعتمدة العالنات الدوائر الرسمية وان تعامل بالكلمة

 
   31/15/5017بتاريخ  االحديوم     فة الرأي               صحي. 1
 .5/1/5018بتاريخ  الثالثاءيوم                      لغداصحيفة . 5
 

 
 واقبلوا فائق االحترام ،،،

 
 

 
 صــــــــــالح اللــــــوزي

 امالـــــعـــــــر ــــديـــمالـ

 

 
 
 
 

 
 
 

 .مدير المديرية المالية/ نسخة
 .مديرية نقل الركاب/ نسخة
 .لاليعاز لقسم تكنولوجيا المعلومات لنشر االعالن على الموقع االلكتروني /مدير المديرية االدارية/ نسخة
 .لاليعاز لمن يلزم لرصد االعالن في الصحف المشار اليها اعاله /وحدة االتصال واالعالم/ نسخة
 .وحدة الرقابة الداخلية/نسخة
 .مشترياتقسم العطاءات وال/ نسخة
 .مكتب مادبا/ نسخة

Radya-27-12-2017 

 
 



 

 

 

 

 

 


