
 

 

  عطاء إعالن

البترا التنموي السياحي إقليمصادر عن سلطة   
 ) معّدل (

 قارقغبددد نمم،)مإنشددد بمقبنيددد مئمب ا لددد مقال ادددلمقختصددد  مممقالبنيددد  نمقاوصدددن  نممددد مو ددد  ميددد المقاولددد  ا
قاو قمدد ممقالربعدد بممقابتددرقمقاتنودد سمقاطددي ع م،مقاتبدد رقموددنميدد مميورق عددسمطددإطسمإ إددقمقاعطدد بمب الشددترقفممدد م دد 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ماإشر طمقات اي م: ملمم20/4/2016

 قيمة كفالة  ثمن نسخة العطاء
 دخول العطاء

 رقم العطاء وصف العمل

( دينارا غير 600)
 مسترده

 (5) %  
اء القريه التراثيه في اقليم انشمشروع 

6/2016م خ  البترا   

موصف العمل : -2  
متوث مم م خ ويس مترميهيس م ورقم  م تعإيويس م ت  ريس م ثل ميس مطي عيس م نش ط ت ممع اي ت مقاوشر ع يضم

قاعض رقتمقات مورتماإلمقاونطلسم تشو مان صرمقاتصويممقارليطيسمط  مترقث م ط عسمرليطيسم مض بم
مارضم   اسمقا نم نش ط تمترق مترقث م وركزمترقثم ز قي  ثيسمطي عيسمضونمقا ي بمقاصخريسم وطعم

وؤتورقتم أاو  متنطي مقاو  عمبو ميشو مقاع  ظماإلمقاون ط مقاطبيعيسم و  رسمقاوي هم قاصخ رمقاع ريسم
 كإ مضونموع ييرمقاتصويممقاوطت قممش والمأاو  مقابنيسمقاتعتيسم قاخ و ت.مم

موك ن تمقاوشر ع:
مترقث م قاول   مم مقاه قبمقاطإ موطعم •
 وركزمترقث م)  اسمقاترقثم وع رضئم •

 وبنلمقإل قرة •

 وبنلمقاخ و ت •

 وبنلمقاوؤتورقتم   اسمقاتعإيمم م رشماو  •

 وركزمقا ن ن •

مقاط عسمقارليطيسم •
 قاوطرحمقاو ت ح •

مط  مو ت حم •



مممممممممممتدددددممتع يددددد مو اددددد مزيددددد رهموي قنيددددد ماك مدددددسمقاشدددددرك تمقاوشددددد رك مب اعطددددد بم  ادددددفميددددد ممقالربعددددد بمقاو قمددددد م-3
ممقاط ا مقاع شرهمصب ع م يك نمقات وعمم موبنلمقاطإط مقارليط م/م ق سمو طلم.م4/2016/م27
م.م28/4/2016قخرمو ا ماشرقبمنطخمقاعط بمقاط ا مقاث ني مونمظهرمي ممقاخويسمقاو قم مم-4
قخددددددرمو ادددددد مالبدددددد  مقالطت طدددددد رقتمعدددددد  م ثدددددد ل مقاعطدددددد بم دددددد منه يددددددسمقادددددد  قممقارطددددددو مايدددددد ممقالثنددددددينمممممممممممم-5

،م ادددددنميدددددتمم بدددد  مقيدددددسمقطت طددددد رقتمتصدددد مبعددددد م ددددد قمقاتدددد ريخم،ماإدددددلمقنمتلددددد مم ددددد همم2/5/2016قاو قمدددد م
مn.erawadieh@pra.gov.joقالطت ط رقتماإلمقاليوي مقات ا م:م

 

ممممممونمظهرمي مممقاث ني ماشره  عمقاعر ضمم مصن   مقاعط بقتمم مو ا همأ ص همقاط ا متم-6
.م11/5/2016قاو قم ممقالربع ب     

اإلمقاوتل مماإعط بمإعض رمشه  ةمتصنيفمط ريسمقاو ع  م.م-7  

مو  بمت  يضمخط مو  عم وخت ممبخ تو مالمتطإمم ث ل مقاعط بمإالماإول   من ط مأ مونمينيب مبمم-8
  قمقإلاغ بمأيسموط ابسممإل  نمإب قبمقألطب بم ب  نمأنميترتبمامقاعط بيع ماص عبمقاعو مإاغ بمم-9

 .  ن نيسممو ايسمأ 

مبخ تممم-10   موخت وس م  مون  مو  عس متك ن مبعيث مك وإس مقألصإيس مقا ث ل  منطخس مقاون   متل يم اإل
 .قاوكتب

اإلمونميرط ماإي مقاعط بموهو مبإغتم.مرط ممقإلاالنم-11  
ير لمزي رةمو  عن مقالاكتر ن :مم قيسموالع م  متص رمالعل مماالطالعماإلم ثيلسمقاعط بم-12  
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   أ.د. محمد عباس النوافله
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