
 

 

 

  عطاء إعالن

البترا  إقليمصادر عن سلطة   التنموي السياحي
 

باالشتراك في  والراغبون  ،االولىبنية بالفئة أو األ االولى بالفئة الطرق ون المصنفون في مجال يدعى المقاول
 وفقا 12/5/2019الموافق  اال داعتبارا من يوم  السللللليا ي،م البترا التنموي مراجعة سلللللقطة   قيا العطاء هذ

 :التاليةلقشروط 
                                                              

 قيمة كفالة  ثمن نسخة العطاء
 دخول العطاء

 رقم العطاء وصف العمل

( دينار غير 500)
 مسترده

 (5% )  

عادة تأهيل الشارع أمشروع 
الشارع  اعمال تنفيذالسياحي و 

 البديل
 

4/2019م خ   

 

  لعمل :وصف ا -1
 ضمن  دود( م 1000يشمل العمل عقى  عادة تأهيل الشارع السيا ي القائم  اليًا بطول ما يقارب ) 

وما يقزم من أعمال  نشائية لتنفيذها وغيرها من أعمال كإزا ة العوائق ...، كما يشمل العمل عقى  المنطقة
 ( م .1000تنفيذ الشارع السيا ي البديل بطول يقارب )

 .28/5/2019الموافق   الثالثاءمن ظهر يوم  الثانيهالساعه  هو لبيع نسخ العطاء آخر موعد -2

      من ظهر يوم  الثانيه عشرهودع العروض في صندوق العطاءات في موعده أ صاه الساعه ت -3
. 12/6/2019الموافق  االربعاء     

عقى المتقدم لقعطاء   ضار شهادة تصنيف سارية المفعول . -4  

 ال تسقم وثائق العطاء  ال لقمقاول نفسه أو من ينيبه بموجب تفويض خطي مو ع ومختوم بخاتمه   -5
 27/5/2019الموافق  االثنينتم تحديد موعد زياره ميدانيه لكافة الشركات المشاركه بالعطاء وذلك يوم  -6

  .وادي موسى /الساعه العاشره صبا ا ويكون التجمع في مبنى السقطه الرئيسي 



الموافق           اخر موعد لقبول االستفسارات  ول وثائق العطاء هو نهاية الدوام الرسمي ليوم اال د  -7
، ولن يتم  بول اية اسللتفسللارات تصللل بعد هذا التاريخ ، عقى ان تقدم هذه االسللتفسللارات عقى  2/6/2019

 barakat.nawafleh@pra.gov.joااليميل التالي : 
هذا اإللغاء أية مطالبة  قىدون  بداء األسباب وبدون أن يترتب ع العطاءيحق لصا ب العمل  لغاء  -8

 . انونية  مالية أو

 .عقى المنا ص تقديم نسخة الوثائق األصقية كامقة بحيث تكون مو عة منه و مختومة بخاتم المكتب -9  

من يرسو عقيه العطاء مهما بقغت . رسوم اإلعالن عقى -10  
يرجى زيارة مو عنا االلكتروني:  واية مال ق  د تصدر ال قا  لالطالع عقى وثيقة العطاء -11  
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   د. سليمان علي الفرجات
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