
 

 

 

  عطاء طرح إعالن

البترا التنموي السياحي إقميمصادر عن سمطة   
ا العطيا  والراغبون باالشتراك فيي ىيذ  ،األبنية بالفئة الثانية فما فوقالمصنفون في مجال و المقاولون  دعىي

 لمشييروط اوفقيي 77/7/7272الموافييق  الثالثييا ، اعتبييارا ميين يييوم م البتييرا التنمييوس الطيييا يمراجعيية طييمطة   مييي
 :التاليو

 ثمن نسخة العطاء ءدخول العطاقيمة كفالة  وصف العمل رقم العطاء
مشروع أنشا  و دات طكنية  7272/ 4م خ 

 ( و دة72عدد )
خمطيية عشيير أليي  ( 25222)

طيييييارية لميييييدة تطيييييعون دينيييييار، 
يومييييييييييا مييييييييييين تيييييييييياري   ييييييييييييداع 

  العروض

( دينيييييييييييييييار غيييييييييييييييير 752)
 مطترده

                                 

  ف العمل :وص -2
متر مربع لكل و دة  98البترا بمطا ة  –البيضا  –و دة طكنية في منطقة ذراع  ماش  00انشا  

باإلضافة الى مكرر الدرج. يتضمن المشروع اعمال التطوية لممو ع العام وال فريات وبنا  القواعد وا  امة 
واالعمال المدنية باإلضافة الى  االعمدة والجدران والعقدات واعمال التشطيب من الميكانيك والكيربا 

 االطوار الخارجية والبوابات لكل و دة طكنية.
 .27/8/7272الموافق   الخميسمن ظير يوم  هالثانية عشر الطاعو  ىو آخر موعد لبيع نط  العطا  -7

        من ظير يوم  عشره الثانية (27:22ق العطا ات في موعده أ صاه الطاعة )ودع العروض في صندو ت -3
    . 27/8/7272الموافق  الثالثا 

عمى المتقدم لمعطا    ضار شيادة تصني  طارية المفعول . -4  

رطيمي أصيل صيادر عين  تفيويضكتياب ال تطمم وثائق العطا   ال لممقاول نفطو أو من ينيبو بموجيب   -5
  الشركة او بموجب صوره مع ختم أصل من الشركة و طب النموذج المعتمد.

الموافق  اال دوذلك يوم  بالمنا صة المشاركة لكافة الشركات ميدانيةالزياره التم ت ديد موعد  -6
  ./ وادس موطىن التجمع في مبنى الطمطو الرئيطيالطاعو العاشره صبا ا ويكو  2/8/7272
           االربعا اخر موعد لقبول االطتفطارات  ول وثائق العطا  ىو نياية الدوام الرطمي ليوم  -7

، عمى ان تقدم ىذه االطتفطارات ارات تصل بعد ىذا التاري ية اطتفطولن يتم  بول أ ،4/8/7272الموافق 
 eng.hussein@pra.gov.joعمى االيميل التالي : 
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ىذا اإللغا  أية مطالبة  مىيترتب عدون  بدا  األطباب وبدون أن  العطا ي ق لصا ب العمل  لغا   -8
 . انونية مالية أو

 عمى المنا ص تقديم نطخة الوثائق األصمية كاممة ب يث تكون مو عة منو و مختومة بخاتم المكتب -9  
 يتضمنو ويقدم العرض متكامال وفي ظر  مختوم مكتوب عميو من الخارج ر م العطا  واطم العطا  

 . تأمين دخول العطا العرض كفالة

رطوم اإلعالن عمى من يرطو عميو العطا  ميما بمغت . -22  
يرجى زيارة مو عنا االلكتروني:  واية مال ق  د تصدر ال قا  لالطالع عمى وثيقة العطا  -22  
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 رئيس مجلس المفوضيه

 

 

   د. سليمان علي الفرجات
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