
 
 طـرح النــإع

 الخاص (01/6102رقم ) المحمي العطاء
بإنشاء وتنفيذ مظالت معدنية لمواقف التحميل والتنزيل لمركاب عمى مسارات الخطوط العاممة 

 الرصيفة  لواءفي 
 

األبنية اختصاص  في مجاللدى دائرة العطاءات الحكومية ن والمصنفالمقاولون األردنيون يدعى 
، عمى الراغبين بالمشاركة في ىذا العطاء مراجعة ىيئة تنظيم الثالثة فما فوق)منشآت معدنية( بالفئة 

 ووفقًا لما يمي :  01/8/6102مـن يوم الثالثاء الموافق  النقل البري اعتبـارًا 
 لـوصف العم .0

مدنية ومعمارية وكيربائية إلقامة مظالت  المشروع عبارة عن إنشاء وتنفيذ وتقديم كل ما يمزم من اعمال 
 ( ثالثون مظمة .01لمواقف التحميل والتنزيل لمركاب في لواء الرصيفة وعددىا )

وعمى المقاولين تقديم صورة   دينار أردني غير مستردةخمسون ( 01ثمن نسخة المناقصة الواحدة ) .6
 .لعطاء مصدقة عن شيادة التصنيف السـارية المفعـول لدى شراء وثائق ا

 .7/9/6102الموافــــق من يوم االربعاء الواحدةآخر موعد لبيع نسخ المناقصة ىو الساعة  .0
 آخر موعــــــــــــــد لقبول االستفسارات حول وثائق العطاء عمى البريد االلكتروني  .4

Tender@ltrc.gov.jo  08/9/6102ىو نيايـــــــــــة الدوام الرسمي ليــــــــــــوم األحد  الموافق. 
 عمى المقاول التأكد من استالم كافة وثائق العطاء. .0
يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن ىذا اإللغاء أية مطالبة  .6

 .مالية أو قانونية

إلى  باإلضافةعطوفة مدير عام ىيئة تنظيم النقل البري  سماببمغمف منفصل تقدم كفالة الدخول  .7
عمى و من تاريخ إيداع العروض  ( يوماً 91وظيفتو عمى أن تبقى ىذه الكفالة سارية المفعول لمدة )

من حيث مدة صالحية سريان الكفالة واسم ورقم العطاء كما ىو  أن تكون مطابقة لمنموذج المعتمد
عدم وارد في اعالن طرح العطاء وادراج اسم المناقص كما ىو وارد في شيادة التصنيف وفي حال 

 مطابقتيا سيتم استبعاد العرض المقدم .
لن يتم قبول شيكات بنكية مصدقة بدال" من كفالة دخول المناقصة لمعطاء  وسيتم رفض اي عرض  .8

 مالي متقدم لمعطاء وكفالتو عمى شكل شيك مصدق .
يتم شراء وثائق العطاء واستالميا من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن    .9

 وحسب النموذج المعتمد  .الشركة 
 
 
 



 
 
 
 عنوان الدائرة : . 01

 tender@ltrc.gov.joالبريد اإللكتروني : 
 www.ltrc.gov.joالموقع عمى شبكة اإلنترنت : 

 12-0011011ىاتف:
 12-0024809الفاكس :

عمى شبكة اإلنترنت لمحصول عمى المالحق التي قد تصدر عمى  الييئةوعمى المقاولين متابعة موقع 
 .العطاء 

ىيئة تنظيم النقل البري لدى مبنى االدارة العامة الكائن في تودع العروض في صندوق العطاءات لدى  . 00
ظير الثانية عشر من في موعد أقصاه الساعة  شارع ىمذان خمف محطة الحرمين( -)ضاحية الروضة

 من بعد ظير نفس اليوم الواحدهوسيتم فتح العروض الساعة   68/9/6102 الموافقاألربعاء  يوم
 وبحضور من يرغب من المناقصين المتقدمين لمعطاء.

 

                                                          
 
 

 رئيس لجنــــــــــــة العطاءات المحمية      
 مدير عام ىيئة تنظيم النقل البري                                                                         
 المينــدس مروان عبداهلل الحمود                                                                     
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 الغــد للدعايـه واالعــالنالساده مكتب 

 
أرجو نشر اإلعالن المرفـق والصادر عن هيئـــــــة تنظيـم النقل  الرلرع ع لل الصل  ا          

الداخ ية في الص ف المرينة مع مراعاة وضع الشعار واسم هيئة تنظيم النق  الررع ع لل أن تلتم 
 الم اسرة وفقا ل تسعيرة المعتمدة العالنا  الدوائر الرسمية وان تعام  رالك مة.

 
 .03/8/6312 ة الرأع               يوم الثالثاء رتاريخ . ص ي1
 .   01/8/6312. ص ي ة الغد                 يوم االررعاء رتاريخ 6
 

 واقبلوا فائق االحترام ،،،
 
 

 المهندس مروان عبدهللا الحمود
 الـمـــديــــــر الــــــعــــــــــــــــام

 

 
 

 
 

 
 

 نسخة/ مدير المديرية المالية.
 نسخة/ مديرية مرافق النق .

 لاليعاز لقسم تكنولوجيا المع وما  لنشر االعالن ع ل الموقع االلكتروني.نسخة/ مدير المديرية االدارية/
 .لاليعاز لمن ي زم لرصد االعالن في الص ف المشار اليها اعالهنسخة/ و دة االتصا  واالعالم/

 نسخة/و دة الرقارة الداخ ية.
 ا  والمشتريا .نسخة/ قسم العطاء
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