
 
 

  لممرة الثانيةاعالن تمديد  
 / لوازم خاصة(3/9102رقم )دعوة عطاء 

نظيم وادارة عمل مركبات شحن االفراد العاممين عمى نمط نقل البضائع العامة عمى الطرق من منطقة سمطة ت
 العقبة االقتصادية الخاصة

والمتضمن الموافقة  31/10/2019( والمتخذ بجمستو المنعقدة بتاريخ 9/2019استنادًا الى قرار مجمس االدارة رقم ) ت
تنظيم تحميل البضائع من منطقة سمطة العقبة االقتصادية الخاصة عمى نمط نقل البضائع العامة عمى الطرق من عمى 

لمركبات الشحن الممموكة لألفراد والمسجمة عمى نمط نقل البضائع العامة %( 70خالل توزيع االحمال بين الناقمين بنسبة )
 %( لمشركة / الشركات المتعاقدة عمى نقل البضائع .30وعمى نظام الدور الموحد ليم و)

دارة الشاحن لممشاركة في عطاء  اتترغب ىيئة تنظيم النقل البري بدعوة الشركات المتخصصة في عمميات تنظيم وا 
رة عمل مركبات شحن االفراد العاممين عمى نمط نقل البضائع العامة عمى الطرق من منطقة سمطة العقبة تنظيم وادا

 -%( من حجم البضائع المنقولة الى باقي محافظات المممكة حسب الشروط التالية:70االقتصادية الخاصة )
 ان يكون مسجاًل وفق احكام قانون الشركات. .1
 ( الف دينار اردني.50جل عن )ان ال يقل رأس مال الشركة المس .2
 ان تكون من ضمن غاياتيا خدمات لوجستية. .3
 ان ال تكون شركة مرخصة لمزاولة اعمال النقل الثقيل لمبضائع. .4
يشترط في الشركات المتقدمة أن تكون ذات خبرة في ىذا المجال عمى أن تقدم ما يثبت إدارتيا لمشاريع مشابية  .5

 من حيث الحجم وآلية العمل.
رفاق كشف من يشترط  .6 عمى الشركات المتقدمة تقديم ما يثبت ان لدييا كادر من الموظفين االداريين والعمميات وا 

 الضمان االجتماعي بأسمائيم.
مرفقا بيا 15/1/2020الموافق  ربعاءاالمن يوم  عشرة الساعة الثانية في تمام اليداع العروضاخر موعد  .7

طاب  -شفا بدرانلدى مبنى االدارة العامة لمييئة الكائن في منطقة  الدخول في العطاءالوثائق المطموبة وكفالة 
،وسيتم فتح العروض بالقرب من دوار الجامعة التطبيقية 96عمارة رقم  -شارع االمير طالل بن محمد -كراع

 وبحضور من يرغب من المناقصين المتقدمين لمعطاء. المقدمة في الساعة الواحدة من نفس اليوم.
 دون بيان االسباب ودون ان يترتب عن ىذا االلغاء أية مطالبة مالية او قانونية.عطاء الغاء اليحق لمييئة  .8
والكفاالت المطموبة واجراءات الموافقة عمى  العطاءلمزيد من المعمومات حول طريقة تقديم طمب المشاركة في  .9

 .www.ltrc.gov.joالطمب والشروط العامة يرجى مراجعة الموقع االلكتروني لمييئة 
عمى البريد  30/12/2019اخر موعد لتقديم االستفسارات حول وثائق الدعوة في موعد اقصاه االثنين الموافق  .10

 .Tender@ltrc.gov.joااللكتروني 
 اجور االعالن في الصحف اليومية عمى من يرسو عميو العطاء ميما تكرر نشره.      .11
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