دعوة استدراج( )2102/ 2

تقدٌم عــروض لصيانه المصعد الموجود فً مبنى
االدارة العامه  /ضاحٌة الرشٌد

اب 2102
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هٌئة تنظٌم النقل البري
اعـــــالن دعــــــوة استدراج رقم ( )2106/2
تعلن هٌئة تنظٌم النقل البري عن رغبتها باستدراج عــروض لصيانه المصعد الموجود فً مبنى
االدارة العامه  ،على الراغبٌن بالمشاركة فً هذه المناقصة مـراجعة االدارة العامة الكائنة فً
ضاحٌة الروضة للحصول على النسخة االصلٌة الخاصة بشروط الدعوة مع مراعاة ما ٌلً-:
.0
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ثمن نسخة العطاء ( )05خمسة عشرة دٌنار اردنً غٌر مسترده .
ٌبدأ بٌع النسخ اعتبارا من ٌـوم االحد الموافق  2106 /8/04ولغاٌة ٌوم الخمٌس الموافق
.2106/8/08
تقدٌم صورة عن رخصة مهن سارٌه المفعول وصوره عن السجل التجاري.
ٌتم تسلٌم العروض فً المدٌرٌة المالٌة  /قسم العطاءات والمشترٌات فً موعد اقصاه الساعة
الواحدة من ٌـــوم الخمٌس الموافـــق .2106 / 8 /25
اجور نشر االعالن فً وسائل االعالم على من ٌرسو علٌه العطاء .
لمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة موقعنا االلكترونً .www.Ltrc.gov.jo
ٌحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء االسباب وبدون ان ٌترتب عن هذا االلغاء اٌه
مطالبات مالٌه او قانونٌه.
المهندس مروان عبدهللا الحمود
الـمـــديـــــر الــــــعــــــــــــــــام

2

(نموذج عرض المناقصة)

السيد عطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري
بنااا عء علااى دعااوة اسااتدراج رقاام (  )2106/2ووفقااا ع للتعلٌمااات والشااروط العامااة والخاصااة
والمواصفات المرفقة بها فإننً أقدم عرضاً وأوافــاـق تقادٌم عـاـروض لصييانه المصاعد الموجاود فاً
مبنااى االدارة العامااه  /ضاااحٌة الرشااٌد باألسااعار والشااروط الخاصااة والعامااة والمواصاافات المبٌنااة فااً هااذا
العرض.

وإننً ألتزم بأن ٌظل هذا العرض قائما ع لمدة ( ٌ ) 91وما ع اعتباراع من التارٌخ المحادد مان قابلكم كااخر
) بتمثٌال مسسساتنا  /شاركتنا
موعد الٌداع العروض وأفوض الساٌد (
فً كافة اإلجراءات والتبلٌغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم.
المفـــوض بالتوقٌـــع
اســم المناقــص ............................................................. :
اسم صاحب الشركة .............................................................. :
الخـاتـــم
العنوان.......................................................................................................... :
البرٌد اإللكترونً .................................................................................................. :
)
) فاكـس (
) هاتـف (
) الرمز البرٌدي (
ص .ب (
الرقم الضرٌبً ( )
المرفقات (:أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي ) -:
)0
)2
)3
)4
)5

إرشــادات -:
ٌ -0قاادم العاارض علااى نسااختٌن (أصاال وصااورة موقعااة ومختومااة بخاااتم المناااقص) معاازز بكفالااة دخااول العطاااء
حسب المبلغ المحدد بدعوة العطاء.
-2

ٌجب أن ٌعبأ هذا النموذج بالكامل وأن ٌرفق بالعرض عند تقدٌمه إلى الهٌئة1
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الشروط الخاصة
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الشـروط الخاصة
 -0ترغااب هٌئااة تنظااٌم النقااال البااري باسااتدراج عااروض لصاااٌانة المصااعد الموجااود فااً مبناااى االدارة
العامة بحٌث ٌتم تبدٌل وتركٌب القطع المبٌنة فً الجدول المرفق ( صفحة . )5
 -2القٌام بالكشف الحسً على المصعد وتقدٌــم السعر االفـــــرادي واالجمالً العمال الصٌانة.
 -3تقااادٌم العاااروض بمغلاااف مغلاااق ومختاااوم بخااااتم الشاااركة علاااى ان ٌاااتم التقٌاااد بالتساااعٌر وفاااق النماااوذج
المرفــق موثقا حسب االصول على ان ٌشمل السعر ضرٌبة المبٌعات .
ٌ -4ااااتم انجـــااااـاز كـــــااااـافة االعماااااال وتساااالٌم المصااااع د خااااالل فتااااارة عشاااارون ٌومااااا شمسااااٌا مااااان
تارٌـــــــخ امــــــر المباشرة .
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فااً حااال التــااـأخٌر فااً التنفٌااذ ٌااتم فــااـرض غــرامــااـة تــااـأخٌر بنساابة  %2عاان كاال اساابوع او
جــــزء منــــه .

ٌ -6تــــاااااـم تقدٌـــــــاااااـم كفالــاااااـة حسـاااااـن تنفٌاااااذ او شٌــاااااـك مصــاااااـدق بنسااااابة  %01مااااان قٌمــــاااااـة
االحـــــــالــــة .
 -7ان تـــاااـ كون جمٌاااع القطاااع المناااوي تركٌبهاااا اصااالٌه ومكفولاااه  ،وكاااذلك تـــاااـأمٌن عماااال مهــاااـرة ذو
كفـــــــــاءة عالٌــــة .
 -8تـــحقٌق شـــروط السالمــــــة العــــامـــــة .
 -9القٌــــام بــأٌــة اعمــال تظهر اثنـــــاء عملٌــة التشغٌــــل والمعــــاٌــــرة للمصعــد .
ٌ -01شمـــل السعـــر المقــــــدم تــــدرٌب فنــــً الصٌــانــــة علـــى عملٌـــة االخـــــالء.
ٌ -00ااااااتم الحضااااااور الااااااى مبنااااااى الهٌئااااااة لمعاٌنااااااة المصااااااعد والكشااااااف الحسااااااً للشااااااركات التااااااً
ترغب فً تقدٌم عروض االسعار .
 -02الهٌئـــــة غٌر ملــزمة بقبول اقــاـل االسعــاـار وٌــاـحق لهــاـا رفــاـض اي عـــاـرض دون ابـــــــاـداء
اسبــــاب ذلك وٌــحق لهـــا مفـــــاوضة اي المتقــدمٌن على السعـراالجمــالً .
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نمـــوذج عــــرض االسعار ( وٌمكن وضع اٌــة بنـــود ضـــرورٌة فــً عـــرض مستقــل )
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الســعر
د
ف

البٌــــان
تقـــدٌم وتــــركٌب واقٌـــة قــــدم
معــــاٌـــــرة بفـــر الثقال او تغٌٌره
تركٌب كبسة التوقف
تعدٌل فرٌم الثقال القدٌم او تغٌٌره
صٌانة جهــاز مــراقبة السرعة السفلً باالضافة الى
الحبل الخاص به او تغٌٌره
انارة بئر المصعد والقٌام بتنظٌفه
معاٌرة كافة اقفال االبواب الخارجٌة
تعدٌل وتصوٌب وضع صندوق التوصٌل اعلى
الصاعده
تدعٌم البرٌكتات
تنظٌف ظهر الصاعدة وترتٌب اسالكها
التحقق من المسافة ما بٌن الكابٌنه والثقال
معــــاٌــــــــرة السكك
تبدٌل حبال ومرابط التعلٌق
تنظٌف غرفة المحرك وازالة كافة المواد الموجودة
فٌها
اصالح وتركٌب شباك غرفة المحرك
تركٌب بطارٌة طواريء للجرس
التأكد من كافة االسالك الكهربائٌة الخاصة بالمصعد
تركٌب وتثبٌت لوحة تعلٌمات داخل الصاعدة وفً
غرفة المحرك

االجمالً شامال الضرائب وتدرٌب فنً الصٌانه فً الهٌئة على عملٌه االخالء.
فقط وقــدره ( )....................................................................
االســم :
الخاتــم :
التوقٌع :
الهاتف :
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مـالحظــات

النماذج

كفـــالة حسن تنفيــــذ
7

كفـــالــــة بنكٌـــة
السٌد مـــدٌـــرعــــام هٌئة تنظٌم النقل البري  ،باإلضافة لوظٌفته .
تحٌة طٌبة و بعد ،،
بنـاااااااااااـاءاع علاااااااااااى طلاااااااااااب العمٌاااااااااااـل ٌ ............................................كفااااااااااال
) دٌناراع
) العمٌل المذكور أعاله بمبلغ (
بنـك ............................فـــرع (
كفالة حسن تنفٌذ دعوة استدراج رقــم (  ) 2102/2لمدة ثالثة أشهر من تاريـخ  / /ولغاية
وتجدد هذه الكفالة غير المشاروطة تلقائٌاا ع لحاٌن ورود كتااب إلغااء مان الهٌئاة ،
تــاريخ / /
وبطلب من مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري ودون الحصول على موافقة العمٌل علاى التجدٌاد وتبقاى
هذه الكفالة سارٌة المفعول ما بقٌت لدى هٌئة تنظٌم النقل البري .
ونتعهد بدفع قٌمة الكفالة الاٌكم عناد اول مطالباة خطٌاة مانكم  ،وباالرغم مان حصاول اٌاة معارضاة أو
ممانعة من العمٌل ( المكفول ) لعدم دفع قٌمة هذه الكفالة.
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