
 

 

 
 (1/7112إعالن اعادة طرح دعوة تشغيل رقم )

 خط )مادبا/ الجامعة االردنية(
 

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

األردنٌة الهاشمٌة بموجب شهادة تسجٌل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة وعلى ان تكون غاٌتها 

على  قل العام للركابالنقل العام للركاب او اي نمط من انماط النقل العام للركاب الى تقدٌم خدمات الن

, وعلى الشركات الراغبة بالمشاركة  فً هذه الدعوة مراجعة هٌئة  خط النقل العام فً محافظة مادبا 

 وذلك وفقاً لما ٌلً : 4/3/7112الموافق  االحدتنظٌم النقل البري اعتباراً من ٌوم 

 دٌنار( مائة وخمسون دٌنار غٌر مستردة  . 151ثمن نسخة الدعوة ) .1
للشركات التً قامت بشراء نسخة من الدعوة عن طرح الدعوة خالل المرات السابقة اخذ نسخة ٌحق  .2

 مجانٌة.

 .14/3/7112الموافق  االربعاءاخر موعد لبٌع نسخ الدعوة هو الساعة الثانٌة من بعد ظهر ٌوم  .3

الموافق  االحداخر موعد لقبول  االستفسارات الخطٌة حول وثائق الدعوة فً موعد اقصاه  .4
 وتسلم بالٌد لقسم العطاءات والمشترٌات.  12/3/7112

تقدم العروض الفنٌة والمالٌة بمظارٌف مجلدة ومختومة ومغلقة باإلضافة إلى مغلف مغلق ومنفصل  .5
ٌحتوي الكفالة البنكـــــٌة لدخول الدعوة وٌذكر فٌها اسم ورقم الدعوة كما هو وارد فً اعالن طرح 

ا هو وارد فً شهادة التسجٌل وفً حال عدم مطابقتها ٌتم استبعاد الدعوة وادراج اسم المناقص كم
 العرض المقدم .

لن ٌتم قبول شٌكات بنكٌة مصدقة بدال" من كفالة دخول المناقصة للعطاء  وسٌتم رفض اي عرض  .6
 متقدم للعطاء وكفالته على شكل شٌك مصدق .

موعد اقصاه الساعة الثانٌة تودع العروض فً صندوق العطاءات لدى مبنى االدارة العامة فً  .7
,وسٌتم فتح العروض فً تمام الساعة ,4/4/2711الموافق  االربعاءعشرة من بعد ظهر ٌوم 

 الواحدة من بعد ظهر نفس الٌوم.

ٌحق للهٌئة الغاء الدعوة دون بٌان االسباب ودون ان ٌترتب عن هذا االلغاء أٌة مطالبة مالٌة او  .8
 قانونٌة.

 سو علٌه الدعوة مهما تكرر نشرها .اجور االعالن على من ٌر .9

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