
 

 
 (4/1027طرح دعوة تشغيل رقم )اعادة  إعالن

  على خطوط الجامعة الهاشميةلتقديم خدمات النقل المنتظم 
 خط ابو نصير/الجامعة الهاشمية           خط صويلح/ الجامعة الهاشمية

 خط مجمع الشمال/الجامعة الهاشمية             خط البقعة/الجامعة الهاشمية 
 ناعور /مرج الحمام/الجامعة الهاشمية خط                  

 
لدى وزارة الصناعة والتجارة فً المملكة الشركات المسجلة ترغب هٌئة تنظٌم النقل البري بدعوة    

نقل تقدٌم خدمات الى  وزارة الصناعة والتجارةصادرة عن  بموجب شهادة تسجٌلاألردنٌة الهاشمٌة 

 هبالمشاركة  فً هذ الشركات الراغبةوعلى  ,  اعاله خطوط الجامعة الهاشمٌةالركاب المنتظم على 

 وفقاً لما ٌلً ذلك و 4/3/8102 الموافق االحد اعتباراً من ٌوم هٌئة تنظٌم النقل البريمراجعة  الدعوة

 دٌنار غٌر مستردة  . مئتان وخمسون (دٌنار 052ثمن نسخة العطاء ) .1

الدعوة خالل المرات السابقة اخذ نسخة ٌحق للشركات التً قامت بشراء نسخة من الدعوة عن طرح  .0
 مجانٌة.

 .وحدة تشغٌلٌة واحدة خطوط الدعوة اعاله تعتبر .3

 .24/3/1028الموافق  االربعاء من بعد ظهر ٌومالساعة الثانٌة  هودعوة اخر موعد لبٌع نسخ ال .4

 28/3/1028الموافق  االحدٌتم ارسال االستفسارات الخطٌة حول وثائق الدعوة فً موعد أقصاه  .5
 وتسلم بالٌد لقسم العطاءات والمشترٌات.

باإلضافة إلى مغلف مغلق ومنفصل مجلدة ومختومة ومغلقة الفنٌة والمالٌة بمظارٌف  العروض متقد .6
كما هو وارد فً اعالن طرح  وٌذكر فٌها اسم ورقم الدعوة الدعوةٌة لدخول ـــــبنكالكفالة الٌحتوي 
وفً حال عدم مطابقتها ٌتم استبعاد  كما هو وارد فً شهادة التسجٌل اسم المناقص وادراج الدعوة

 .العرض المقدم 

وسٌتم رفض اي عرض   دعوةلن ٌتم قبول شٌكات بنكٌة مصدقة بدال" من كفالة دخول المناقصة لل .7
 وكفالته على شكل شٌك مصدق . دعوةمتقدم لل

الثانٌة فً موعد اقصاه الساعة تودع العروض فً صندوق العطاءات لدى مبنى االدارة العامة  .8
الواحدة الساعة  فً تمام ,وسٌتم فتح العروض4/4/8102الموافق  االربعاءعشرة من بعد ظهر ٌوم 
 من بعد ظهر نفس الٌوم.

ٌحق للهٌئة الغاء الدعوة دون بٌان االسباب ودون ان ٌترتب عن هذا االلغاء أٌة مطالبة مالٌة او  .9
 قانونٌة.

 . هامهما تكرر نشر دعوةٌرسو علٌه الاجور االعالن على من  .12

 .www.Ltrc.gov.joلمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة موقعنا االلكترونً  .11
 
 

 ـوزيــــصــــــــــالح اللـ
 امالـــــعـــــــر ــــديـــمالـ

 

http://www.ltrc.gov.jo/


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


